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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença crônica e problema de saúde pública global devido às 

suas altas taxas de acometimento da população em diversos países e em faixas 

etárias, principalmente os adolescentes. A assistência de enfermagem ao 

adolescente com obesidade é implementada através da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), operacionalizada pelo Processo de 

Enfermagem (PE) e as classificações taxonômicas de enfermagem 

correspondentes às suas etapas. Entre os resultados de enfermagem previstos 

junto ao adolescente com obesidade encontra-se o Comportamento de perda de 

peso. Objetiva-se com o estudo analisar o conceito de comportamento para a 

perda de peso em adolescentes. Utilizou-se o modelo de análise de conceito, 

conforme Walker e Avant, com todas as etapas preconizas, viabilizado por revisão 

integrativa da literatura segundo os passos preconizados de Whittemore e Knafl. 

As bases de dados utilizadas foram: SCOPUS, CINAHL, LILACS, PUBMED/ 

MEDLINE Web of Science e Science Direct. A busca utilizou os descritores 

Behavior, Obesity, Adolescent, Nursing e Weight loss. Identificou-se o quantitativo 

de 425.715 artigos, os quais foram examinados quanto a sua inclusão no estudo, 

em três etapas: a leitura do título seguido do resumo; consenso entre os 

pesquisadores de possível inserção e posterior leitura na íntegra para a inclusão. 

Um total de 55 artigos compôs a amostra final. Procedeu-se à leitura analítica dos 

artigos para a identificação dos usos, atributos, antecedentes e consequentes do 

conceito. Sobre os 55 artigos, 60% foram publicados entre os anos de 2011 e 

2016 mostrando a forte preocupação com a temática atualmente; 98% redigidos 

no idioma inglês; predominou estudos desenvolvidos nos EUA com 45,4%. Na 

caracterização dos estudos da amostra final, 92,7% foram publicados em outras 

revistas, não específicas a área da enfermagem. Das 55 referências 69,0% 

delinearam-se como experimentais e 82% adotavam a abordagem quantitativa. 

Sobre as fases da análise conceitual, os resultados demonstram o 

reconhecimento de quatro atributos, 10 antecedentes e 10 consequentes. Como 

resultado do estudo, a definição do conceito Comportamento para a perda de 

peso foi assim declarada: condutas do adolescente entre 10 a 19 anos, 

relacionadas à mudança no padrão alimentar acompanhada da realização de 

atividade física e apoio familiar na perda de peso. As definições constitutivas e 

operacionais dos 27 indicadores contidos no Resultado de enfermagem que 

contém o conceito de Comportamento para a perda de peso foram construídas e 

quatro novos indicadores. Deste modo, acredita-se que o conceito 

Comportamento para a perda de peso é extenso por possuir aspectos que 

relacionam a forma de como oferecer uma assistência de qualidade ao 

adolescente. A operacionalização dos indicadores resultante deste estudo poderá 

auxiliar na construção de um instrumento para avaliar o Resultado em 

adolescentes com obesidade. O estudo contribui à base conceitual da ciência de 

enfermagem e à operacionalização das suas taxonomias. Sugere-se estudos de 

validação de conteúdo e clínica e das operacionalizações dos indicadores. 



 

Descritores: Comportamento. Perda de peso. Obesidade. Adolescente. 

Enfermagem. 

ABSTRACT 

Obesity is a chronic disease and global public health problem due to its high rates 

of population involvement in several countries and in age groups, especially 

adolescents. Nursing care for adolescents with obesity is implemented through the 

Systematization of Nursing Assistance (SAE), operationalized by the Nursing 

Process (PE) and the taxonomic classifications of nursing corresponding to its 

stages. Among the expected nursing results among adolescents with obesity is 

Weight Loss Behavior. The objective of this study was to analyze the concept of 

behavior for weight loss in adolescents. The model of concept analysis was used, 

according to Walker and Avant, with all the stages preconized, made feasible by 

an integrative review of the literature according to the recommended steps of 

Whittemore and Knafl. The databases used were: SCOPUS, CINAHL, LILACS, 

PUBMED / MEDLINE Web of Science and Science Direct. The search used the 

descriptors Behavior, Obesity, Adolescent, Nursing and Weight loss. A total of 

425,715 articles were identified, which were examined for inclusion in the study in 

three stages: reading the title followed by the abstract; Consensus among 

researchers of possible insertion and subsequent reading in full for inclusion. A 

total of 55 articles composed the final sample. The articles were analyzed 

analytically to identify the uses, attributes, antecedents and consequent of the 

concept. Of the 55 articles, 60% were published between the years 2011 and 2016 

showing the strong concern with the current theme; 98% written in English; Studies 

in the USA predominated with 45.4%. In the characterization of the studies of the 

final sample, 92.7% were published in other journals, not specific to the nursing 

area. Of the 55 references, 69.0% were considered as experimental and 82% 

adopted the quantitative approach. On the phases of the conceptual analysis, the 

results demonstrate the recognition of four attributes, 10 antecedents and 10 

consequent ones. As a result of the study, the definition of the concept of Behavior 

for weight loss was thus stated: adolescent behaviors between 10 and 19 years, 

related to the change in dietary pattern accompanied by physical activity and family 

support in weight loss. The constitutive and operational definitions of the 27 

indicators contained in the Nursing score that contains the concept of Behavior for 

weight loss were constructed and four new indicators. Thus, it is believed that the 

concept of Behavior for weight loss is extensive because it has aspects that relate 

how to offer quality assistance to the adolescent. The operationalization of the 



 

indicators resulting from this study may help in the construction of an instrument to 

evaluate the Outcome in adolescents with obesity. The study contributes to the 

conceptual basis of nursing science and the operationalization of its taxonomies. 

Content and clinical validation studies and the operationalization of the indicators 

are suggested. 

 

Keywords: Behavior. Weight loss. Obesity. Teen. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial definida como 

o acúmulo de gordura em excesso ou anormal prejudicial à saúde, resultante 

do desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico dos alimentos (WHO, 

2012). Atualmente é caracterizada como um problema de saúde pública a nível 

mundial, haja vista sua alta prevalência e por configurar-se como fator de risco 

para o desenvolvimento de outras doenças (LAVRADOR et al., 2011).  

Nos Estados Unidos, a prevalência da obesidade em adolescentes é de 

34% (OGDEN et al., 2010). No Brasil, estima-se que 20% desse grupo 

populacional tenha este distúrbio nutricional. Tal situação é evidenciada com 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia que demostrou que entre os anos de 1974 e 2008, e de 

1975 a 2009, o aumento da prevalência do excesso de peso entre os 

adolescentes foi de 11,3% a 20,5% respectivamente; e que houve crescimento 

da taxa de obesidade de 1,1% a 4,9% nesses dois períodos (BRASIL, 2010a). 

Em estudo realizado na capital do Estado do Rio Grande do Norte identificou-

se uma prevalência de 28,2% de adolescentes escolares com sobrepeso e 

obesidade (VIEIRA et al., 2015). 

Assim, pode-se afirmar que a obesidade infanto-juvenil configura-se hoje 

como uma epidemia, conforme evidencia estudo realizado entre as regiões do 

mundo. Nesse estudo constatou-se que a região das Américas e do 

Mediterrâneo Oriental tiveram a maior prevalência de excesso de peso e 

obesidade (30 a 40%) quando comparado aos países do continente europeu 

que também representam índices preocupantes (20 a 30%). O Sudeste 

Asiático, e as regiões africanas equivalem ao percentual de 10 a 20%. Com 

essas taxas é possível inferir que a prevalência de sobrepeso e obesidade 

geral aumentou desde 1990. Há estimativa de que até o ano de 2020 sejam 60 

milhões de pessoas em situações de sobrepeso ou obesidade (WANG; LIM, 

2012). 

Acredita-se que essa prevalência se deva às mudanças no padrão 

nutricional da população, visto que há predominância de hábitos alimentares 

inadequados na infância e adolescência. Assim, ressalta-se a importância de 
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focalizar a atenção nas fases infantil e de adolescência, pois entende-se que 

estes hábitos predispõem ao desenvolvimento de doenças crônicas na idade 

adulta, com destaque para as cardiovasculares (NETO et al., 2015). 

Ademais, a obesidade relaciona-se com a diminuição da expectativa de 

vida, face ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, alguns 

tipos de câncer, osteoartrite, resistência a insulina, síndrome metabólica e 

problemas respiratórios (REILLY; KELLY, 2010). Também pode resultar em 

consequências psicológicas como: depressão, isolamento social e baixa-estima 

(VARGAS et al., 2011). 

Perante o problema crescente no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) tem 

implementado políticas públicas e ações de promoção à saúde direcionada à 

prevenção e controle do sobrepeso e obesidade na população infanto-juvenil 

bem como na população em geral. Como estratégias, destacam-se o Programa 

de Alimentação Escolar; Implantação do Plano Intersetorial de Obesidade; Guia 

de Alimentação Saudável; Cadernos de Atenção Básica e a Expansão da 

Atenção Primária em Saúde, além de ações de vigilância e de monitoramento 

de doenças crônicas e agravos (MALTA; JUNIOR, 2013).  

Com relação ao grupo infanto-juvenil especificamente, percebe-se que 

após os seis anos de idade as crianças já não mais comparecem às Unidades 

de Saúde na atenção básica, exceto quando apresentam problemas de saúde. 

Em vista disso, o Governo federal buscou introduzir ações de promoção à 

saúde desta população, no ambiente em que frequentavam e lançou o 

Programa de Saúde na Escola (PSE). Este programa foi estabelecido a partir 

do decreto de nº 6.286, e envolve ações de promoção à saúde, prevenção e 

assistência, desenvolvidas articuladamente com a rede pública de educação 

básica, conforme os princípios e diretrizes do SUS, podendo compreender, 

entre outras ações, a avaliação nutricional (BRASIL, 2012b). 

Considera-se de suma importância que essas ações programáticas e 

outras de combate ao sobrepeso e obesidade em adolescentes sejam 

efetuadas por uma equipe multiprofissional articulada por profissionais 

enfermeiros, médicos, nutricionistas, educadores físicos e psicólogos (MARIZ 

et al., 2013). Como membro dessa equipe espera-se que o enfermeiro, através 

da assistência de enfermagem, integre seus cuidados e priorize a assistência 

daqueles em maior risco de adoecer (CAMPOS et al., 2011).  
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No campo da assistência de enfermagem incluem-se as ações de: 

orientação alimentar saudável, prevenção do ganho de peso, consultas de 

enfermagem, avaliação e encaminhamento dos casos de risco, além de 

participação e coordenação de atividades de educação dirigidas aos 

adolescentes (MARCHI-ALVES et al., 2011). Contudo, cuidar de adolescentes 

nessa perspectiva torna-se um desafio aos profissionais de enfermagem, visto 

que essa clientela costuma ter uma postura retraída, inerente a fase de 

desenvolvimento na qual se encontra (SILVA; MARQUES, 2011) e não 

frequenta a unidade de saúde regularmente (MARIZ et al., 2016).  

É de conhecimento geral que nas relações terapêuticas do enfermeiro, os 

cuidados devem ser executados de modo a assistir integralmente o paciente 

por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como 

tecnologia assistencial, operacionalizada pelo Processo de Enfermagem (PE). 

Organiza-se assim, o trabalho do enfermeiro e os cuidados prestados pela 

equipe de enfermagem (MANGUEIRA et al., 2012).  

A SAE oportuniza uma assistência holística, individualizada e qualificada 

ao paciente, fortalece o comprometimento e a responsabilidade do profissional 

com os pacientes, familiares e comunidade (ADAMI; TOSSATI, 2012).  

O PE é considerado um instrumento metodológico que viabiliza identificar, 

compreender, descrever, explicar e predizer como a clientela responde aos 

problemas de saúde ou processos vitais. Ademais, o uso do PE permite 

determinar os aspectos dessas respostas que precisam de uma intervenção do 

profissional de enfermagem (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). 

Assim, o PE insere-se como ferramenta reconhecida e passível de ser 

aplicada na sistematização do cuidado humano, pois promove a ação 

humanizada, impulsiona as ações do profissional na sua prática e norteia o 

cuidar. Ele consiste de cinco etapas inter-relacionadas: Investigação, 

Diagnóstico de enfermagem, Planejamento, Implementação e a Avaliação 

(MELO; NUNES; VIANNA, 2014). 

Na implementação do PE, recomenda-se o uso das classificações de 

enfermagem para facilitar a comunicação e padronização de termos utilizados 

no raciocínio decisório de cuidado. As classificações de enfermagem mais 

utilizadas são a NANDA-I, a Nursing Intervention Classification (NIC) e a 

Nursing Outcomes Classification (NOC). Estas contêm taxonomias que 
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integram os diagnósticos de enfermagem, as intervenções e os resultados 

esperados (HERDMAN, 2015; BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2015; 

MOORHEAD et al., 2016).  

As taxonomias de enfermagem oferecem uma padronização da linguagem 

na implementação das etapas do PE. O PE e as taxonomias permitem ao 

enfermeiro atribuir significado e classificar os fenômenos de uma situação 

clínica específica por meio da observação e do pensamento crítico. O resultado 

desse processo é a inferência do diagnóstico correspondente às situações de 

saúde, estabelecimento de intervenções e o alcance de metas a partir dos 

resultados de enfermagem escolhidos. 

Nesse contexto, a ‘Obesidade’, ‘Sobrepeso’ e ‘Risco para sobrepeso’ são 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I que podem relacionar-se ao 

problema em adolescentes. Esses diagnósticos são abordados no domínio da 

nutrição (HERDMAN, 2015). Assim como os diagnósticos, as intervenções de 

enfermagem se relacionam a esta problemática. Neste cenário, a intervenção 

correspondente da NIC seria ‘Assistência para perder peso’, avaliada pelo 

resultado de enfermagem ‘Comportamento para perda de peso’ da NOC 

(BULECHEK; BUTCHER, 2015; MOORHEAD et al., 2016).  

No Brasil, existe uma tendência em desenvolver pesquisas na 

taxonomia NANDA-I e há uma significativa necessidade de investigações 

para aprofundar o conhecimento e refinar rudimentos de outras classificações 

referentes ao processo de enfermagem, para constituir a prática deliberada e 

precisa do PE (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008). 

Neste sentido, dentre as taxonomias de enfermagem, destaca-se a 

necessidade de aplicação e investigação preferivelmente dos constituintes 

dos resultados de enfermagem por oportunizar a visibilidade do impacto dos 

cuidados de enfermagem. Em estudo realizado por Silva et al. (2015), 

observou-se que essa produção científica ainda é incipiente haja vista a sua 

pouca representatividade na literatura. 

Portanto, são vantagens do sistema de classificação dos resultados de 

enfermagem: contribuição para o aprimoramento de uma linguagem comum 

para a profissão; fornecimento de um conjunto uniforme de dados de 

enfermagem para fundamentar decisões; estabelecimento de medidas, 

definições e classificações padronizadas para o sistema de prestação de 
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cuidados; subsídio para uma avaliação da qualidade dos cuidados de 

enfermagem; avaliação da eficiência geral da atuação da enfermagem; 

participação de cuidados interdisciplinares e aperfeiçoamento do corpo de 

conhecimentos da enfermagem (MOORHEAD et al., 2016). 

Nessa ordenação da linguagem e do conhecimento, relacionado à 

terapêutica de enfermagem perante o problema de saúde de obesidade em 

adolescentes, ressalta-se o resultado ‘Comportamento para perda de peso’ 

contido na NOC, haja vista a oportunidade que este oferece para a observação 

da efetividade das intervenções adotadas para os DE relacionados em 

adolescentes. Considera-se também, que a taxonomia estabelece os estados 

de saúde a serem mensurados baseados em indicadores específicos, 

graduados em escala. As respostas aos cuidados revelam o estado, 

comportamentos e as percepções do paciente para o cuidado prestado 

(MOORHEAD et al., 2016). 

A NOC foi desenvolvida desde 1991 por um grupo de pesquisadoras da 

Escola de Enfermagem da Universidade de Iowa. Sua organização é 

estruturada atualmente em sete domínios, 32 classes e 490 resultados de 

enfermagem. Cada resultado contido na NOC apresenta um nome 

identificador, uma definição, um conjunto de indicadores que descrevem os 

estados de cada paciente, cuidador, família ou comunidade. Esses são 

analisados por meio de uma escala de cinco pontos do tipo Likert e ao final do 

resultado exposto, mostra-se a bibliografia selecionada para a construção do 

resultado (MOORHEAD et al., 2016). 

O resultado de enfermagem, ‘Comportamento para perda de peso’, 

apareceu na classificação, pertence ao Domínio de Conhecimento em saúde e 

comportamento. É definido como: “ações pessoais para perder peso por meio 

da dieta, exercícios e modificação do comportamento”. O resultado é composto 

por 27 indicadores a serem observados pelo enfermeiro no alcance de metas a 

partir da frequência e pontuação de cada um, variando numericamente de 1 a 5 

(MOORHEAD et al., 2016). 

Desse modo, os indicadores que compõem esse resultado de 

enfermagem na NOC são:  

Quadro 1: Resultado de Enfermagem Comportamento para a perda de peso na NOC , 

Natal-RN, 2016. 
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Comportamento para a perda de peso 

Resultado alvo da classificação: Manter em Aumentar para    

Resultado 

geral 

Nunca 

demonstrado 

1 

Raramente 

demonstrado2 

Algumas vezes 
demonstrado 

3 

Frequentemente 

demonstrado 

 4 

Consistentemente 

demonstrado 

5 

Indicadores 

162701  Obtém informações sobre estratégias de perda 
de peso de profissionais de saúde 

1 2 3 4 5 NA 

162702  Seleciona uma meta de peso saudável 1 2 3 4 5 NA 

162703  Compromete-se com um plano de alimentação 
saudável 

1 2 3 4 5 NA 

162704  Seleciona alimentos e líquidos nutritivos 1 2 3 4 5 NA 

162705 Controla a porção dos alimentos 1 2 3 4 5 NA 

162706  Estabelece a rotina de exercícios 1 2 3 4 5 NA 

162708  Gasto calórico excede a ingestão calórica 1 2 3 4 5 NA 

162709  Controla a preocupação com os alimentos 1 2 3 4 5 NA 

162710  Identifica estados emocionais que afetam a 
ingestão de alimentos e líquidos 

1 2 3 4 5 NA 

162711  Identifica situações sociais que afetam a 
alimentação e ingestão de líquidos 

1 2 3 4 5 NA 

162712  Planeja-se para situações que afetam a 
ingestão de alimentos 

1 2 3 4 5 NA 

162713  Utiliza estratégias de modificação de 
comportamento 

1 2 3 4 5 NA 

162714  Utiliza automotivação 1 2 3 4 5 NA 

162715  Evita alimentos e líquidos altamente calóricos 1 2 3 4 5 NA 

162716  Toma oito copos de água por dia 1 2 3 4 5 NA 

162717  Inclui vitaminas no plano de perda de peso 1 2 3 4 5 NA 

162718  Utiliza inibidores de apetite conforme prescrito 1 2 3 4 5 NA 

162719 Utiliza medicamentos para perder peso 
conforme prescrito 

1 2 3 4 5 NA 

162720 Utiliza sistema de apoio pessoal para aumentar 
a perda de peso 

1 2 3 4 5 NA 

162721 Participa de um grupo de apoio de perda de 
peso 

1 2 3 4 5 NA 

162722 Controla recaídas por meio da retomada de 
esforços de perda de peso  

1 2 3 4 5 NA 

162723 Monitora o peso corporal 1 2 3 4 5 NA 

162724 Monitora o índice de massa corporal 1 2 3 4 5 NA 
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162725 Utiliza diário para monitorar exercício ao longo 
do tempo 

1 2 3 4 5 NA 

162726 Mantém o progresso em direção a meta de 
peso 

1 2 3 4 5 NA 

162727 Utiliza produtos dietéticos comerciais com 
segurança 

1 2 3 4 5 NA 

Peso Alvo ____Kg 

Fonte: NOC – Nursing Outcomes Classification (MOORHEAD et al, 2016). 

 

Embora a NOC especifique claramente os 27 indicadores, estes não são 

acompanhados de definições operacionais e de instruções para mensurar o 

resultado de enfermagem e o que deve ser avaliado em cada indicador. Isso 

representa uma limitação ao uso da medição escalar sugerida (SILVA, 

OLIVEIRA; CARVALHO, 2015). Além disso, pondera-se que o conceito 

correspondente de Comportamento de peso que compõe o resultado de 

enfermagem em foco pode sofrer influência de aspectos temporais, sociais e 

culturais, o que pode vir a modificar a definição trazida na NOC. 

Ademais, não se identificaram estudos direcionados ao adolescente na 

perspectiva do uso do resultado de enfermagem Comportamento para a perda 

de peso e as formas de mensurar os indicadores deste resultado. 

Assim sendo, o resultado ‘Comportamento para perda de peso’ necessita 

ser melhor esclarecido enquanto a sua medição. A respeito do 

aperfeiçoamento dos resultados contidos na NOC, Moorhead et al. (2016), 

destacam que resultados de enfermagem confiáveis e válidos são necessários 

para a eficácia da assistência e validade da efetividade do cuidar, com base em 

evidências científicas. 

Ao esclarecer o resultado de enfermagem aperfeiçoa-se a taxonomia da 

NOC; assim poderá orientar a seleção da melhor intervenção de enfermagem 

ao indicar especificamente qual condição está além do ideal e o quanto o 

paciente precisa evoluir. Neste sentido reitera as ações direcionadas para esta 

população com uma inferência melhor elaborada (CARVALHO; CRUZ; 

HERDMAN, 2013).  

Além disso, sabe-se que os resultados de enfermagem contidos na 

classificação são fundamentados em conceitos com graus distintos de 

abstração, os quais devem ser os mais palpáveis possíveis para ser utilizado 
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na prática e pesquisa. Deste modo, quando escolhido o resultado de 

enfermagem correspondente a intervenção proposta, o conceito contido no 

resultado de enfermagem deve ser o mais claro possível (MOORHEAD et al., 

2016). Com esse fim, neste estudo pretende-se analisar o resultado 

‘Comportamento para a perda de peso’ da NOC. 

Sobre este assunto, o conceito constitui-se como um constructo e quando 

empregado em pesquisas científicas necessita de esclarecimento e adequação 

para sua observação e descrição de fenômenos que deseja-se mensurar 

(FREITAS, 1994).  

Assim, como estratégia de analisar conceitos, destaca-se o modelo 

proposto por Walker e Avant (2011). A análise de um conceito é importante 

para esclarecer o termo estudado, bem como examinar sua estrutura e função 

através da identificação de características que definem e mensurem esses 

termos.  

A abordagem de Walker e Avant (2011) é relevante para conceitos 

particulares não bem definidos que apresentam ambiguidade científica e 

prática. Também oferece alternativas para explicar e descrever situações de 

interesse para a prática de uma disciplina ou mesmo para validar conceitos já 

estabelecidos, especialmente se este é novo ou está em construção. Em 

particular, o conceito de Comportamento para a perda de peso em 

adolescentes a partir da perspectiva da enfermagem é uma importante 

proposta de estudo pela sua relevância para a prática assistencial e de 

pesquisa possibilitando ampliação de suas habilidades intervencionistas ao 

proporcionar conhecimentos específicos e acurados dos problemas 

enfrentados para essa população. 

Dessa maneira, o interesse em analisar o conceito Comportamento para a 

perda de peso em adolescentes surgiu após a aproximação da pesquisadora 

com trabalhos desenvolvidos durante a graduação utilizando os sistemas de 

classificação. Como também as temáticas e os estudos realizados por 

membros do grupo de pesquisa “Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em 

Saúde e Enfermagem” e a população mencionada. Nesse período, foram 

desenvolvidos estudos nessa perspectiva junto a crianças e adolescentes 

(MARIZ et al., 2013; VIEIRA et al., 2015; VIEIRA, 2016)  
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Em suma, a justificativa para a realização do estudo na importância em 

conhecer quais os indicadores para o conceito ‘Comportamento de perda de 

peso’ que possibilitem a identificação e avaliação dos componentes que o 

caracterizem e que estejam relacionados a esse resultado em adolescentes.  

Além de que, os indicadores mesmo que presentes na NOC necessitam 

ser estudados e esclarecidos para seu uso em populações específicas, o 

estudo contempla os adolescentes com sobrepeso e obesidade. Soma-se a 

isso, a contribuição do estudo para a qualidade do cuidado por meio da SAE e 

do PE enquanto ferramentas do cuidado que o enfermeiro dispõe. Assim 

almeja-se prevenir complicações decorrentes deste problema de saúde.  

Nesta perspectiva as ações de promoção são recomendáveis para 

melhorar o comportamento do adolescente no que relaciona-se aos cuidados 

de enfermagem. Para tanto, teóricos como Nola Pender (1996), trazem a 

relevância de desenvolvimento de ações promotoras a saúde com vistas a 

minimizar as complicações advindas da doença, como por exemplo, a 

obesidade em adolescentes, e resultar em uma melhor qualidade de vida a 

esta população. 

O estudo contribui para o desenvolvimento tecnológico em saúde e 

enfermagem pela abordagem dos aspectos essenciais, pois fornece orientação 

técnica ao profissional enfermeiro, que têm a responsabilidade de decidir sobre 

a execução de ações aos adolescentes com sobrepeso ou obesidade.  

Diante desse contexto, elencou-se como questionamentos: Qual é o 

conceito Comportamento para a perda de peso em adolescentes? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL:  

 

- Analisar o conceito Comportamento para a perda de peso em 

adolescentes, conforme o modelo de Walker e Avant. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar os usos, atributos, antecedentes e consequentes do conceito. 

- Construir as definições constitutivas e operacionais para os referenciais 

empíricos dos indicadores do conceito. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Estruturou-se a revisão de literatura em três aspectos para melhor 

entedimento do tema do estudo. Inicialmente enfatizou-se os conceitos e o 

método de análise do conceito. Posteriormente ressalta-se a assistência de 

enfermagem ao adolescente em situação de sobrepeso e obesidade 

destacando a atuação no enfermeiro neste contexto.  

 Logo, relacionou-se a problemática da obesidade e o papel do 

enfermeiro enquanto promotor da saúde norteado pelos aspectos teóricos da 

teoria de Nola Pender, a qual permite maior articulação sobre a problemática 

da obesidade e as modificações de comportamento as quais são avaliadas por 

meio da SAE e das etapas do PE. 

 

3.1 OS CONCEITOS E ANÁLISE DE CONCEITO 

As atividades de pesquisa necessitam de termos mais elaborados para 

definir o que é observado empiricamente ou descrever o que é elaborado 

teoricamente. Assim, os conceitos utilizados formam constructos, esses termos 

têm significados semelhantes. Define-se conceito como: denominações 

abstratas, convencionais, substantivas, dadas aos objetos, visando expressá-

los por meio de símbolos verbais. São formulados em níveis variáveis de 

abstração. Já os constructos: são denominações abstratas, intencionais, 

construídas, inventadas, para referenciar objetos teoricamente, relacionar 

dados e possibilitar operacionalização das mensurações necessárias 

(FREITAS, 1994). 

De fato, nesta perspectiva, a ciência é constituída pelo movimento. À 

medida que a pesquisa se desenvolve, as definições de conceitos evoluem e 

estabilizam. Desse modo, um conceito pode ter várias definições, e em alguns 

casos esses vários significados podem estar implícitos, não reconhecidos pelos 

pesquisadores e resultar em uma falta de clareza que atinge a ciência da 

enfermagem (MORSE, 1996). 

Assim, os conceitos são os alicerces básicos do conhecimento científico 

ou teórico para qualquer disciplina. A força das teorias que orientam uma 

disciplina é dependente da qualidade da análise do conceito. Desta forma, a 
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utilização de conceitos mal compreendidos em pesquisa e teoria irá derivar em 

confiabilidade e validade questionável das ações científicas (BOTES, 2002). 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento do conceito assegura o surgimento 

da teoria da enfermagem e de seu corpo de conhecimento. Os investigadores 

são incitados a usar dados empíricos, métodos avançados de pesquisa 

qualitativa e quantitativa para desenvolver o conceito. Embora as análises de 

conceito tenham o potencial de esclarecer símbolos, termos e palavras, e 

tornam mais precisos os aspectos teóricos e operacionais, acredita-se que há 

limitação nos métodos disponíveis, pois não geram novas ideias ou teorias 

úteis (FINFGELD, 2006). 

No campo da pesquisa, os conceitos tornaram-se a base de muitos 

currículos, em ambos os níveis de graduação e pós-graduação. Eles são o 

repositório do conhecimento de enfermagem e, caminho dos quais os alunos 

veem a práxis, auxiliam o despertar da figura do aluno pesquisador e ampliam 

o campo de conhecimento por meio da busca de definições para os conceitos 

não esclarecidos (DUCAN, 2007). 

Nesta perspectiva, Paley (1996) e Walker e Avant (2011) identificaram um 

aumento no número de análise de conceito que resultaram em artigos 

publicados na área da enfermagem na década anterior. Mesmo com o aumento 

das publicações, questiona-se a prática da análise de conceito como 

problemática, pois o objeto de análise, "o conceito escolhido", pode ser 

contestado. Ademais, os métodos utilizados para tal finalidade são 

influenciados pela habilidade, conhecimento, cultura e compreensão do 

analista. No entanto, tem sido argumentado, que muitas teorias de enfermagem 

contêm apenas generalizações vagas, terminologias com significado indistinto 

e sem clarificação (BECKWITH, 2008). 

Apesar das críticas sofridas, o modelo de Análise de Conceito proposto 

por Walker e Avant tem sido amplamente utilizado nas pesquisas em nível de 

pós-graduação, deste modo, adotou-se enquanto melhor método para 

compreender o conceito ‘Comportamento para a perda de peso’ na população 

de adolescentes. Objetivando, portanto, fortalecer a assistência de 

enfermagem com princípios teóricos e científicos, os quais foram identificados 

na literatura pela busca das evidencias já publicadas. 
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Desta maneira, a análise de conceito refere-se ao processo de 

desdobramento, exploração e compreensão de conceitos para fins de 

desenvolvimento, delineamento, comparação, esclarecimento, correção, 

identificação, refinamento e validação dos mesmos. É usada para: 

desenvolvimento de conceitos de enfermagem de cinco maneiras: identificar 

lacunas no conhecimento de enfermagem; determinar a necessidade de refinar 

ou clarificar um conceito quando o conceito parece vago ou ter múltiplos 

significados; avaliar a adequação de conceitos concorrentes nas suas relações 

aos fenômenos; examinar a congruência entre a definição do conceito e a 

forma como foi operacionalizado e verificar o ajuste do conceito entre a 

definição e a sua aplicação clínica (MORSE, 1996; BECKWITH, 2008). 

Na enfermagem, a análise de conceito deve ser utilizada para esclarecer 

conceitos que desenvolvam a ciência da enfermagem. Dada a importância 

desses para uma disciplina, é fundamental que sejam usados na enfermagem. 

Ressalta-se a necessidade de cada vez mais aprimorar os estudos de análise 

de conceito, com a adoção de métodos que sejam fidedignos e contributivos 

para a prática de enfermagem (MORSE, 1996). 

Desta forma, a análise do conceito é considerada essencial por três 

razões, primeiro: os conceitos são usados no desenvolvimento teórico, 

considerados "os blocos de construção das teorias; segundo: a análise é 

necessária antes que o conceito venha a ser operacionalizado por profissionais 

ou pesquisadores e em terceiro esse método permite aos pesquisadores 

elaborar medidas, instrumentos, melhorar a prática oferecendo aos enfermeiros 

um entendimento e subsídio teórico para ações de enfermagem (PALEY,1996). 

Deste modo, infere-se que a análise de conceito é um método de 

investigação capaz de contribuir para o aumento do corpo de conhecimento da 

enfermagem. Neste sentido, justifica-se sua escolha por acreditar que a análise 

de conceito é indicada enquanto método de pesquisa para construção de uma 

dissertação. Esta afirmação pauta-se no cumprimento da finalidade da 

pesquisa, que é expandir o corpo de conhecimento através de um processo de 

investigação sistemática e científica (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Como vantagens, cita-se: em caso de surgir um novo conceito dentro do 

vocabulário profissional, seu significado é pouco claro, a análise de conceito 

pode fornecer clareza para a profissão. Esse esclarecimento do conceito 
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também é necessário para a formulação de políticas e expansão do 

conhecimento. Ressalta-se também que as teorias necessitam do suporte dado 

pelos conceitos, pois se a teoria é para ser enraizada e emergir da prática, 

então os conceitos sendo estudados serão esclarecidos (BALDWIN, 2009).  

Apesar da necessidade reconhecida da análise conceitual na pesquisa 

em enfermagem, identifica-se crescente número de artigos sobre este método 

em revistas de enfermagem, mas destaca-se que a maioria dos artigos é 

simplista, descrevendo ou definindo os atributos de um conceito de uma forma 

que acrescenta pouco para o conhecimento de enfermagem. Desse modo, 

acredita-se que melhor seria trabalhar com um conceito maduro, os quais são 

bem definidos, com atributos identificados, limites demarcados, pré-condições 

especificadas e desfechos descritos (MORSE, 1996). 

A vantagem desta estratégia de desenvolvimento de conceito é que os 

estudiosos não têm de começar do zero (WALKER; AVANT, 2011). Por 

exemplo, o conceito originado pode ter sido adaptado pelos profissionais de 

saúde para adequação na sua realidade. Porém, uma desvantagem deste 

método é que ele não busca o conceito derivado dentro da teoria original e sim 

daquela útil para os enfermeiros. Até que isso ocorra, a expansão do 

conhecimento torna-se limitada (FINFGELD, 2006). 

Acredita-se que a utilização e a adoção de métodos de análise de 

conceito em uma dissertação é um método válido, pois fornece aprendizagem 

experiencial sobre pesquisa. A dissertação é uma oportunidade para que os 

alunos se envolvam com métodos sofisticados em vez de permanecer dentro 

dos limites e métodos tradicionais de pesquisa. Pensar sobre conceitos e 

análise de conceito para esclarecer o que facilita o desenvolvimento de 

competências de investigação. Além de que o processo pelo qual a teoria é 

aplicada necessita de consciência crítica, a qual pode ser obtida utilizando a 

análise de conceito (FREIRE, 1972).  

 

3.2 A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM 

SOBREPESO OU OBESIDADE 

A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial definida como 

o acúmulo de gordura anormal prejudicial à saúde, resultante do desequilíbrio 
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entre o consumo e o gasto calórico dos alimentos (RECINE; RADAELLI, 2014). 

Atualmente, ressalta-se o predomínio da obesidade em crianças e 

adolescentes como um problema a nível mundial (LAVRADOR, 2011). 

Deste modo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é 

um dos mais sérios desafios do século XXI. Afeta países de baixa e média 

renda especialmente em ambientes urbanos. Destaca-se neste cenário, o 

aumento da prevalência relaciona-se a condição de futuros adultos obesos e 

mais susceptíveis a doenças crônicas. Portanto, entende-se que sua 

prevenção é prioridade uma vez que suas causas são evitáveis (WHO, 2014).  

No Brasil, pesquisa realizada em ambiente escolar em todas as capitais 

brasileiras, revelou uma prevalência de 18,5% de adolescentes com sobrepeso 

e obesidade, obtidos a partir da investigação de fatores como alimentação, 

atividade física, condições sociais e econômicas (BRASIL, 2012b). 

 Diversas ações e estratégias que incluem ações e metas para a 

prevenção e controle de peso em adolescentes são mencionados na literatura. 

Entre estes encontram-se os programas elaborados para controle de peso e 

para a alimentação saudável, bem como os que focalizam a atividade física das 

crianças. São ações planejadas implementadas a longo prazo contendo 

diversas atividades e estratégias menores. 

Contudo, um estudo que analisou as diversas estratégias realizadas e 

publicadas para a prevenção de obesidade em crianças e adolescentes 

(SICHIERI, SOUZA, 2008), indicou que as estratégias que tiveram melhores 

resultados foram aquelas que incluíam a família nas atividades de redução de 

peso, quando comparadas a aquelas que centraram na criança ou jovem. Os 

estudos que focaram na reorganização de dietas alimentares tiveram pouco 

resultado. Já os que focam no controle da ingesta de alimentos com alto teor 

de açúcar foram identificados como apresentado possíveis bons resultados 

embora ainda seja inconclusivo os seus efeitos.  

 Já as ações de saúde especificas do adolescente com sobrepeso ou 

obesidade tem sido pouco empreendidas pelo enfermeiro de atenção primária  

embora esses profissionais reconheçam o problema e o enfoque dado pelo MS 

para as ações nesse nível de atenção (VIEIRA et al., 2014). Estudo de revisão 

sistemática sobre as intervenções realizadas no âmbito da Estratégia Saúde da 

Família identificou que essas experiências são escassas. Contudo, os poucos 
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estudos identificados reportaram alguns resultados positivos. Suas ações 

concentraram-se em programações de acompanhamento interdisciplinar, 

acompanhamento ambulatorial individualizado, educação em grupo, prática de 

atividade física e monitoramento de peso (CAMAROTO, PERES, 2011).  

  De sua parte, o Ministério da Saúde tem implementado políticas públicas 

e ações específicas de promoção à saúde, direcionadas ao sobrepeso e a 

obesidade na atenção primaria à saúde. Isso vá ao encontro do Plano de Ação 

para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes da OMS/PAHO 

(2014) que estabelece metas e ações para deter o crescimento de da epidemia 

de obesidade infanto-juvenil. Para isso, a politica de saúde baseia-se na 

incorporação de ações de saúde direcionadas as mudanças de estilo de vida e 

modificações de comportamentos.  

O exemplo disso pode se citar a Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional – Caisan instituído em 2014 (BRASIL,2014) que 

trabalha com um comitê Intersetorial para discutir ações de Prevenção e 

Controle da Obesidade no âmbito educacional, da comunicação e da 

informação. Além dos ministérios da Câmara, fazem parte do Comitê, o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a 

Organização Pan Americana de Saúde. 

Nesse contexto, ao enfermeiro incube ações de promoção e recuperação 

da saúde, entre as quais ressalta-se: orientação alimentar saudável, prevenção 

do ganho de peso, consultas de enfermagem, avaliação e encaminhamento 

dos casos de risco, além de participação e coordenação de atividades de 

educação dirigidas aos adolescentes (MARCHI-ALVES,2011). 

Para tanto, considera-se que a assistência de enfermagem aos 

adolescentes carece de abordagens específicas, norteadas pela equipe 

multiprofissional. Em razão de que o sobrepeso e a obesidade tem aumentado 

sua prevalência o que pode relacionar-se ao emprego de ações pouco 

resolutivas. 

Assim, cuidar de adolescentes, torna-se um desafio diário no cotidiano 

dos profissionais de saúde, visto que sua frequência e atitude, muitas vezes 

limita a vinculação entre usuário e serviço de saúde (SILVA, 2011). Nesse 

sentido, a enfermagem desenvolve um importante papel na promoção da 

saúde dessa população. O enfermeiro deve aprimorar habilidades que 
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possibilitem uma assistência mais direcionada a essa população, identificando 

quais fatores estão associados, ou possam estar, ao desenvolvimento do 

sobrepeso ou da obesidade.  

Dessa maneira, o planejamento dos cuidados de modo a assistir 

integralmente o paciente, conforme suas necessidades, sinais e sintomas 

clínicos identificados faz parte dessa atenção. Logo, a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) atua como modelo assistencial, organiza o 

trabalho profissional do enfermeiro e os cuidados prestados pela equipe de 

enfermagem, instrumentalizada pelo PE (MANGUEIRA et al., 2012).  

O PE tem o intuito de promover a ação humanizada e inclusiva, porquanto 

objetiva alcançar resultados individuais do paciente, baseados em reais 

necessidades, além de impulsionar uma autoavaliação da assistência por parte 

do profissional (ALFARO-LEFÈVRE, 2010). Outro aspecto deste método, é a 

possibilidade de proporcionar ao profissional identificar, compreender, 

descrever e explicar como o indivíduo responde aos problemas de saúde ou 

aos processos vitais, além de determinar quais aspectos dessas respostas 

exigem uma intervenção descrito por Garcia e Nóbrega (2000). 

Além das etapas preconizadas pelo PE, é indispensável à padronização 

da linguagem da enfermagem pela utilização das Taxonomias. Esse processo 

proporciona ao enfermeiro atribuir significado e classificar os fenômenos de 

uma situação clínica específica por meio da observação e do pensamento 

crítico. O resultado desse processo é a inferência do diagnóstico 

correspondente às situações de saúde, estabelecimento de intervenções e o 

alcance de metas a partir dos resultados de enfermagem escolhidos. 

Os Diagnósticos de Enfermagem relacionados ao sobrepeso e obesidade 

em adolescente, abordados no domínio da nutrição necessitam de 

intervenções correspondentes ao diagnóstico inferido (HERDMAN, 2015). 

Assim, a seleção das intervenções de enfermagem relaciona a uma das etapas 

do PE, o planejamento da assistência. Esse passo facilitará a elaboração do 

plano de cuidados ao adolescente em situação de sobrepeso ou obesidade.  

Ressalta-se como intervenção: “Assistência para perder peso”, onde suas 

ações relacionam-se a hábitos alimentares, atividade física e monitoramento 

dos dados antropométricos (BULECHEK; BUTCHER, 2015). Esta intervenção 

foi viabilizada por meio de um programa com participação de enfermeiros, 
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unidade de saúde, professores e adolescentes no Município de Natal-RN 

(VIEIRA, 2016). 

Do mesmo modo, após implementação das intervenções, vincula-se outra 

etapa do PE, a avaliação da assistência, por meio dos resultados de 

enfermagem. Para esse fim, adota-se a taxonomia da NOC, que estabelece os 

estados de saúde a serem mensurados baseados em indicadores específicos, 

graduados em escala. As respostas aos cuidados revelam o estado, 

comportamentos e as percepções do paciente para o cuidado prestado 

(MOORHEAD et al., 2016). 

Neste sentido o resultado do Comportamento para a perda de peso 

destaca-se por abranger aspectos essenciais relacionados á área da promoção 

da saúde por meio das condutas direcionadas a manutenção da qualidade de 

vida da população. Assim percebe-se que as mudanças sugeridas nos 

indicadores do resultado contido na NOC extrapolam o campo da obesidade e 

representam melhorias de saúde, sendo assim facilmente elencado como meta 

para o tratamento de eventos na área de saúde. 

Nesta pesquisa, ressalta-se a aplicação do resultado no contexto do 

adolescente com obesidade, visto que há a necessidade de adequação dos 

hábitos adotados por esta população na fase da adolescência, período vital 

para um bom desenvolvimento da fase adulta. 

Portanto, diante da assistência de enfermagem requerida por estes 

adolescentes, ações assistenciais com utilização do PE e das classificações 

taxonômicas de enfermagem formam a abordagem do enfermeiro na promoção 

de saúde do adolescente com sobrepeso e obesidade.  

  

3.3 CONTRIBUIÇÃO DO MODELO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE NOLA 
PENDER 

 
A obesidade, caracterizada como um problema de saúde pública é 

trabalhada a partir da modificação de comportamento. Assim necessita de uma 

adequação do estilo de vida, nos aspectos da dieta e no incentivo de atividades 

físicas. Entre os fatores contributos dessa problemática ressalta-se o 

sedentarismo que acomete adultos, adolescentes e crianças, o qual relaciona-

se diretamente ao acometimento  de doenças crônicas como a hipertensão, 

diabetes e doença renal (SANTOS, SOARES, BERARDINELLI; 2013). 
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Neste sentido, a promoção da saúde passou a ser adotada pelos 

profissionais de saúde; destaca-se assim, a colaboração dos enfermeiros em 

intervenções que direcionam a promoção da saúde. Dentre os modelos e 

teorias de enfermagem que possam ser aplicados para o desenvolvimento de 

cuidados de enfermagem na promoção da saúde pode-se mencionar o Modelo 

de Promoção da Saúde de Pender. Este é conduzido por uma estrutura 

simples e clara, onde o enfermeiro pode realizar um cuidado, tanto individual 

quanto coletivo, estabelecer o planejamento, a intervenção e a avaliação de 

suas ações. Este modelo tem sido escolhido para investigar comportamentos 

que levam à promoção da saúde (VICTOR; LOPES, XIMENES, 2005). 

Assim, entende-se que o conceito de saúde defendido por Nola Pender 

pode delimitar os fatores essenciais para controle da obesidade a ser 

viabilizados por meio das ações de promoção a saúde. O conceito de ação em 

saúde proposto por Pender aborda uma definição positiva, abrangente e 

completa, identificando o sujeito como um todo. Destaca-se em seu modelo, 

que o equilíbrio em saúde dá-se a partir da adoção de comportamentos 

dirigidos para objetivos por meio das ações de autocuidado e das relações com 

outros indivíduos (PENDER, 2002). 

Nola Pender publicou pela primeira vez o seu Modelo de Promoção da 

Saúde em 1982; foi revisado em 1996 e publicado na 3ª edição do Health 

Promotion in Nursing Practice (PENDER, 2002). O modelo agrupa conceitos e 

relações adicionais, baseando-se em investigações recentes e considerações 

teóricas; pode ser amplamente usado em intervenções de enfermagem em 

nível de promoção de saúde (MCCULLAGH, 2009; PENDER, MURDAUGH & 

PARSONS, 2011). 

Os principais conceitos do modelo são as características e experiências 

individuais, as cognições e afetos comportamentais específicos e os resultados 

comportamentais. Pender (2002) considera as cognições e os afetos 

comportamentais específicos como os mecanismos motivacionais para o 

comportamento de promoção de saúde. Estes incluem a percepção de 

benefícios e de barreiras à ação, a percepção de autoeficácia, afetos 

relacionados com a atividade, as influências interpessoais e situacionais. As 

características e experiências individuais representam os comportamentos 

prévios relacionados e fatores pessoais (Figura 1).  
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Figura 1 – Modelo de Promoção da Saúde (Pender, 2002).  

O indivíduo é o centro deste modelo, expressado de forma única de 

acordo com os seus esquemas cognitivos e perceptivos e conforme exposição 

aos fatores condicionantes. É um modelo individual aplicável a todo o ciclo de 

vida, utilizado para explicar a mudança de comportamento. O modelo 

aperfeiçoado por Nola Pender constitui-se em dez categorias de determinantes 

de comportamentos de promoção da saúde, concentradas em três grandes 

grupos: as características e experiências individuais, as cognições e afetos 

relacionados com o comportamento e o resultado comportamental (PENDER, 

2002; SAKRAIDA, 2004). 

No fim tem-se o comportamento de promoção de saúde como resultado 

da ação orientada com vistas à obtenção de resultados positivos, como o bem-

estar e a realização pessoal. Entre os exemplos de comportamentos de 

promoção de saúde estão o cumprimento de uma dieta saudável, realização de 

exercício físico regularmente, controle do stress, repouso e um crescimento 

espiritual adequado e criar relações positivas (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2011; SAKRAIDA, 2004).  

Este modelo de médio alcance derivou de investigações baseadas em 

amostras masculinas e femininas, adolescentes e idosos, pessoas saudáveis e 
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doentes, por isso, possui uma considerável solidez empírica (MCEWN; WILLS, 

2009). 

Do Modelo de Promoção da Saúde surgem alguns princípios com 

relevância para os enfermeiros, no que se menciona à promoção da saúde e 

adesão terapêutica. Infere-se ainda que pessoas comprometem-se mais 

facilmente com comportamentos dos quais preveem benfeitorias, enquanto que 

os obstáculos dificultam a obtenção do comportamento almejado. Já a 

autoeficácia percebida aumenta a probabilidade de compromisso com um 

plano de ação e com a adoção do comportamento, diminuindo o número de 

barreiras percebidas (PENDER, 2002; SAKRAIDA, 2004).  

Deste modo, o modelo aprovisiona um enquadramento conceptual para 

cuidados de enfermagem efetivos direcionados para a melhoria da saúde e 

capacidade funcional. Primeiro, o modelo fornece um método para avaliar os 

comportamentos promotores de saúde. Segundo, identifica características 

adicionais como alvos de avaliação. Terceiro, sugere que as intervenções de 

enfermagem podem ser direcionadas. A obtenção de sucesso com estas 

intervenções irá resultar em comportamentos de saúde e melhoria do bem-

estar (MCCULLAGH, 2009; PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2011).  

Pender delineia o uso do processo de enfermagem (PE) como método 

para produzir mudança comportamental. Ela enfatiza a avaliação de 

enfermagem da saúde, crenças de saúde e comportamento de saúde 

recorrendo as taxonomias. O uso do PE visualizado na capacitação do 

autocuidado reforça a importância comprometimento da pessoa, 

desenvolvendo um plano baseado nas suas preferências e nos estágios de 

mudança, direcionado para os facilitadores, barreiras e compromisso com os 

objetivos elencados. Como áreas de intervenção para a promoção da saúde 

indica-se: exercício, nutrição, gestão de stress e suporte social (MCCULLAGH, 

2009).  

Sobre este assunto, o enfermeiro é exposto como agente promotor de 

mudanças comportamentais e ambientais. Neste modelo, sua atribuição refere-

se a personalização das intervenções de enfermagem para cada indivíduo com 

base em suas características. Tem sido verificado que a personalização das 

intervenções aumenta a efetividade da intervenção, como estabelece no 
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tratamento da obesidade na população dos adolescentes (MCCULLAGH, 2009; 

PENDER, MURDAUGH & PARSONS, 2011).  

Em suma, o Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender conforma-se 

como um instrumento teórico adequado, válido e pertinente para o 

desenvolvimento, implementação e avaliação de programas de promoção da 

saúde e mudança comportamental, como pretende-se investigar neste estudo. 

Neste estudo, o modelo constitui a perspectiva pela qual se visualiza a 

responsabilidade do enfermeiro de realizar ações de promoção à saúde dos 

adolescentes de acordo com o PE e as classificações taxonômicas de 

enfermagem. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

 Realizou-se uma análise de conceito, contemplando todas as etapas do 

modelo proposto por Walker e Avant (2011). Para a operacionalização da 

análise, sucedeu-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando-se o 

método de Whittemore e Knafl (2005).  

  

4.2 PROCESSO DE ANÁLISE DE CONCEITO SEGUNDO WALKER E AVANT 

(2011): 

 

A análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) tem forte 

relação com a enfermagem e com seus sistemas de classificação. Esse fato 

contribui para a construção, bem como para o aprimoramento de uma 

linguagem própria e padronizada da profissão.  

O esclarecimento de conceitos vagos adotados na prática profissional é 

um dos condicionantes para o desenvolvimento de uma análise conceitual. 

Assim, analisar um termo permite o desenvolvimento de conceitos sólidos e 

claros, nomeando-os de forma mais acurada e determinando adequadamente 

seu uso, dentro de contextos específicos, levando, assim, a uma maior 

precisão e fidedignidade ao ser aplicado na pesquisa e na prática profissional 

(WALKER; AVANT, 2011).  

A análise conceitual proposta por Walker e Avant (2011) consiste em um 

exame cauteloso de descrição de uma palavra ou termos e seus usos. 

Embora tenha crescentes críticas a respeito do que as autoras propõem, 

acredita-se que é um método de fácil entendimento e clareza nos passos 

recomendados. 

Para Walker e Avant (2011) os conceitos contêm dentro de si os atributos 

ou características que as tornam únicas. Assim, a construção desses, são 

mentais e, representam categorias de informações que permitem identifica-los. 

Por conseguinte, a análise de conceito é um exercício formal, linguístico para 

determinar os atributos. Permite o desenvolvimento de uma linguagem 
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padronizada, fornece representatividade à profissão e facilita o trabalho 

taxonômico, como é o caso do conceito escolhido da taxonomia da NOC. 

Assim, recomendam-se oito etapas para a realização da análise do 

conceito, a saber: (1)seleção do conceito; (2)determinação dos objetivos; 

(3)identificação dos possíveis usos do conceito; (4)determinação dos atributos 

críticos ou essenciais; (5)construção de um caso modelo; (6)construção de 

casos adicionais; (7)identificação dos antecedentes e consequentes do 

conceito e (8) definição das referências empíricas (WALKER; AVANT, 2011). 

A seguir, as explicações de cada etapa do modelo: 

A primeira etapa da análise conceitual, seleção do conceito, deve ser feita 

com cautela, reflete o tópico ou área de maior interesse, recomenda-se a 

escolha de um conceito, baseado no interesse do pesquisador, sua prática ou 

problema de pesquisa. O conceito que for mais crítico para as necessidades da 

pesquisa deve ser selecionado. Outra premissa é que se evita o uso de termos 

primitivos ou muito abrangentes os quais podem confundir a análise. As fases 

desta análise são, em última instância, um exame cuidadoso e descritivo de 

uma palavra ou expressão e de seu uso na linguagem, juntamente com uma 

explicação de como ele é e como relaciona-se a outras palavras ou termos, 

para transmitir significados reais (WALKER; AVANT, 2011).  

Na segunda etapa, determinação dos objetivos da análise conceitual, 

corresponde à resposta da pergunta: "por que do estudo?", e foca no que se 

pretende fazer com os resultados obtidos. É importante decidir com 

antecedência e refletir o interesse da análise (WALKER; AVANT, 2011). 

Existem diversas probabilidade de objetivos na análise de conceito e, dentre as 

elencadas pelos autores, estão a definição de atributos do conceito; a distinção 

entre o uso normal e científico do conceito selecionado; esclarecimento do 

significado de um conceito existente e desenvolvimento de uma definição 

operacional ou para adicionar algo ao que já existe (WALKER; AVANT, 2011). 

A terceira etapa, identificação dos possíveis usos do conceito, 

corresponde a uma busca ampliada da literatura para identificar todos os usos 

do conceito (WALKER; AVANT, 2011).  Nesta etapa ressalta-se a importância 

de não limitar a busca da literatura para a enfermagem ou medicina, e procurar 

de forma ampla, compreendendo a verdadeira essência do conceito. Conforme 

o referencial teórico metodológico adotado, é recomendado o uso de 
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dicionários, enciclopédias e toda a literatura disponível para verificar as 

possibilidades de identificação dos diversos atributos do conceito (WALKER; 

AVANT, 2011). Esta etapa aconteceu simultaneamente a revisão de literatura 

nas bases de dados. 

Na quarta etapa, determinação dos atributos do conceito, mostra-se o 

conjunto de características que são associados com o conceito e permitem ao 

analista a visão mais ampla (WALKER; AVANT, 2011). Esta etapa é 

considerada como o centro da análise de conceito. Determinar quais os 

atributos definidores do conceito consiste em delimitar as características que 

afirmam se o conceito está presente ou não e permite a diferenciação de outros 

semelhantes. Estes atributos definidores são dinâmicos e podem modificar-se 

de acordo com o entendimento sobre o conceito.  

A quinta etapa aborda a construção de casos modelos, os quais são 

exemplos puros da utilização do conceito a partir de seus atributos (WALKER; 

AVANT, 2011). O caso modelo representa a utilização prática do conceito. 

Casos modelos podem surgir a partir de exemplos do cotidiano, encontrados 

na literatura ou mesmo criados.  

O sexto passo, a construção de casos adicionais, ao contrário do modelo, 

também fictício, encarregado de se opor aos conceitos. Destaca-se que as 

autoras recomendam a utilização desta etapa apenas se o conceito não estiver 

claro no caso modelo (WALKER; AVANT, 2011). Estes casos, assim como os 

casos modelos, podem vir da literatura, ser construídos pelo próprio 

pesquisador ou surgir a partir da realidade.  

A sétima etapa, identificação de antecedentes e consequentes, podem 

indicar os contextos em que o conceito é geralmente usado. Os antecedentes 

são os eventos ou incidentes que influenciavam na ocorrência do conceito e os 

consequentes, são os eventos ou incidentes que resultam da ocorrência do 

mesmo (WALKER; AVANT, 2011).  

Por fim, na última etapa, determinam-se os referenciais empíricos, os 

quais são classes ou categorias de fenômenos reais que, por sua presença ou 

existência, demonstram a ocorrência do conceito em si (WALKER; AVANT, 

2011). 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 
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O procedimento de analise de conceito foram integradas ao processo 

realizado de revisão integrativa e estão apresentadas de modo sequencial, a 

seguir. 

 

4.3.1 Revisão integrativa da literatura 

 

A revisão integrativa destina-se à síntese dos estudos realizados sobre 

determinado assunto, construindo uma conclusão. Este método possibilita a 

segregação de evidências atualizada sobre um determinado problema, 

possibilitando, dessa forma, a inferência da validade do conhecimento e se ele 

está apropriado para ser transferido para a prática (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). 

Uma revisão integrativa deve ser alicerçada em padrões de rigor 

metodológico, que possibilitam a identificação das características dos estudos 

analisados e oferecem subsídios para o avanço da enfermagem 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Além disso, pode contribuir para o 

aprimoramento de uma taxonomia de diagnósticos de enfermagem 

(POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

A revisão da literatura seguiu os passos trazidos por Whittemore e Knafl 

(2005), a saber: identificação do tema e questionamentos da revisão 

integrativa; busca na literatura; categorização dos estudos encontrados; 

avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados encontrados e a apresentação da revisão integrativa.  

 

Figura 2 – Passos para revisão integrativa da literatura, propostos por Whittmore e  

Knalf (2005). 
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Os passos que foram executados na revisão integrativa estão descritos a 

seguir (WHITTEMORE; KNALF, 2005):  

1º Passo - Identificação da questão de pesquisa: A questão de pesquisa e 

o objetivo devem estar bem descritos e definidos para facilitar a execução das 

etapas. Nesta etapa é importante que ocorra adequação entre as palavras ou 

conceitos-chave que estão presentes na metodologia empregada.  

2º Passo - Busca na Literatura: A busca consiste em um levantamento da 

literatura. Nas revisões integrativas estas buscas são executadas geralmente 

em base de dados, pois têm-se mostrado eficazes quando comparadas a 

outros tipos de acervos.  

Nesta etapa são definidos os descritores, idiomas, critérios de inclusão e 

exclusão. A busca deve ser bem planejada e para tanto é necessária uma 

estratégia bem definida a fim de torná-la mais confiável. Esta deve ser 

executada por pares, no mesmo horário e em computadores diferentes. A 

estratégia de busca deve ser formulada para recrutar o número máximo de 

estudos elegíveis.  

3º Passo - Avaliação dos resultados: Nesta etapa é avaliado se há 

adequação ou não dos estudos selecionados a fazerem parte da amostra. Há 

uma necessidade de avaliá-los de forma criteriosa diante da diversidade 

metodológica existente, com enfoque na qualidade. Para este estudo não se 

utilizou a avaliação metodológica, por tratar-se de uma análise do conceito e 

construção de definições, em que a validade interna dos estudos não interfere 

diretamente.  

4º Passo - Análise dos resultados: Esta etapa é discutida pelos autores 

subdividida em três fases – divisão, visualização e comparação:  

a) Divisão dos dados: O primeiro passo é classificar os dados por 

desenho metodológico, ano e local de publicação, características de 

amostragem e classificação conceitual.  

b) Visualização dos dados: Os dados devem ser apresentados em forma 

de gráficos, diagramas, tabelas, para facilitar na visualização para fins de 

comparação.  

c) Comparação dos dados: Nesta etapa os dados são comparados para 

que sejam expressas as convergências, divergências e relações com o tema 

de pesquisa.  



43  

5º Passo - Apresentação da revisão: Este último passo consiste na 

exposição dos dados. É importante ressaltar as contribuições da revisão para a 

construção de novos conhecimentos relacionados ao fenômeno. 

Os questionamentos da revisão integrativa deste estudo, foram: Quais as 

definições, os atributos, antecedentes e consequentes do Comportamento de 

perda de peso?  

Para direcionar a busca nas bases de dados selecionadas adotou-se um 

protocolo estruturado em alguns itens, a saber: a temática da revisão; os 

objetivos, as questões norteadoras, estratégias para buscas: descritores, 

cruzamentos, seleção dos estudos- critérios de inclusão e exclusão-, a coleta 

de dados, avaliação metodológica do estudo, estratégia para avaliação crítica 

dos estudos e síntese dos dados (APÊNDICE A). 

A análise metodológica dos estudos incluídos na amostra final, utilizou a 

classificação adotada por Melnyk et al. (2010) do nível de evidência. Sobre 

este aspecto, os autores indicam a disposição em sete níveis correspondentes 

à força da evidência que cada método traz em seu estudo, os níveis são 

apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Classificação dos níveis de evidência dos estudos. Natal/RN, 2016.  

 Nível de evidência  Força de evidência  

I Evidências originárias de revisões sistemáticas 

ou metanálises de todos os relevantes ensaios 

clínicos randomizados controlados ou oriundas 

de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados 

controlados. 
 

II Evidências oriundas de ensaios clínicos 

randomizados controlados bem delineados. 

III Evidências obtidas de ensaios clínicos bem 

delineados sem randomização. 

IV Evidências resultantes de estudos de coorte e de 

casos-controle bem delineados. 

V Evidências provenientes de revisão sistemática de 

estudos descritivos e qualitativos. 

VI Evidências derivadas de estudos descritivos ou 

qualitativos. 

VII Evidências oriundas de opinião de autoridades 

e/ou relatório de comitês de especialistas. 

Maior força de 

evidência 

Menor força de 

evidência 
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Fonte: MELNYK B. M. et al. Evidence-Based Practice: Step by Step: The Seven 
Steps of Evidence-Based Practice. American Journal of Nursing. v. 110, n. 1, p. 
51-53, 2010. 

A busca na literatura contemplou as seguintes bases de dados: CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) SCOPUS, 

PUBMED/MEDLINE (National Library of Medicine and Nattional Institutes of 

Health), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) Web of Science e Science Direct.  

Os descritores utilizados a partir do vocabulário do Medical Subject 

Headings (MeSH) of U.S. National Library of Medicine (NLM), em língua inglesa 

e o vocabulário estruturado e trilíngue, Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), disponível pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Assim, tem-se: 

Behavior, Weight Loss, Obesity, Adolescent e Nursing interligados pelo 

operador booleano AND. A partir dos descritores selecionados realizaram-se 6 

cruzamentos distintos para cada base, conforme ilustram os quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3: Descritores utilizados na busca de literatura. Natal-RN, 2016. 

Descritores MeSH e DeCS 

Português  Inglês Espanhol 

1#Comportamento Behavior Conducta 

2#Perda de peso Weight loss Pérdida de Peso  

3#Obesidade Obesity Obesidad 

4#Adolescentes Adolescent Adolescente  

5#Enfermagem Nursing Enfermería 

 

Dessa maneira, as buscas foram realizadas com os seguintes 

cruzamentos:  

Quadro 4 : Estratégias de busca. Natal/RN, 2016. 

Base de dados Estratégias de busca 

CINAHL 1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2# AND 4#. 

LILACS 1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2#AND4#. 
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SCOPUS 1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2#AND 4#. 

PUBMED 1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2#AND4#. 

WEB OF 

SICENCE 

1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2#AND4#. 

SCIENCE 

DIRECT 

1# AND 2# AND 3#; 1# AND 2# AND 4#; 1# AND 2# AND 5#; 

2# AND 4# AND 3#; 2# AND 4# AND 5#; 2#AND4#. 

 

Como critérios de inclusão considerou-se: artigos completos disponíveis 

nas bases de dados selecionadas; artigos disponíveis nos idiomas português, 

inglês ou espanhol; artigos que retratem a temática relevante da revisão. 

Foram excluídos: revisões, resumos, editoriais, opiniões de especialistas e 

cartas ao editor. 

A busca foi realizada nos meses de maio a julho de 2016, mediante 

instrumento elaborado contendo critérios de inclusão, exclusão e questões 

norteadoras (APÊNDICE A). O acesso às bases foi feito pela autora e dois 

colaboradores, ao mesmo tempo, em computadores diferentes, e esgotou-se a 

busca por publicações com o intuito de garantir maior fidedignidade e evitar os 

vieses de seleção. Em caso de divergência, os pesquisadores realizaram a 

leitura completa e discussão para se chegar a um consenso sobre a seleção ou 

não do referido artigo. 

 

Tabela 1 – Quantitativo total de referências encontradas por cada cruzamento nas 

bases de dados selecionados na revisão integrativa. Natal/RN, 2016. 

Cruzamento CINAHL PUBMED SCOPUS LILACS WEB OF 
SCIENCE 

SCIENCE 
DIRECT 

Total 

01 1061 6682 54181 17 3351 32657 97.949 
02 163 220 35122 7 985 25396 61.893 
03 120 824 16024 0 173 29400 46.541 
04 272 3865 42905 63 1865 15187 64.157 
05 18 223 9836 1 40 10416 20.534 
06 495     9987 71843 96 3551 48669 134.641 

Total 2.129 21.801 229.911 184 9965 161.725 425.715 

Fonte: própria pesquisa  



46  

Para a amostra final dos artigos, os estudos foram submetidos à triagem a 

partir da leitura do título e, quando não claro, seguiu-se a leitura do resumo. Em 

caso de encontrar o conceito e seus componentes-definição, atributos, 

antecedentes e consequentes- foi feita a leitura do texto completo e a retirada 

das informações (Figura 3). 

Figura 3: Representação do processo de triagem para a seleção dos artigos. Natal-

RN,2016.   

 

 

Com base no quantitativo de 425.715, seus títulos e resumos foram lidos 

e aplicou-se ao estudo os critérios de inclusão e exclusão presente no 

protocolo desenvolvido (APÊNDICE A).   

Na primeira etapa, as informações gerais contidos nos títulos e resumos 

dos estudos identificados pela primeira busca passaram por um consenso com 

os três pesquisadores envolvidos na coleta de dados. Neste momento, foram 

observados os critérios: artigos completos e disponíveis nas bases de dados, 

artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol e português. Outro fator 

relevante na seleção foi à identificação da faixa etária do estudo, muitos artigos 

abordavam a temática da obesidade, mas a idade não pertencia ao intervalo 

adotado nesta pesquisa.  

425.715 artigos 

29.321 artigos 

600 artigos 



47  

Nesta fase, identificou-se estudos que não respondiam aos 

questionamentos propostos ou encontravam-se repetidos em uma das bases 

de dados a partir dos seis cruzamentos realizados, assim, optou-se pela 

exclusão desses estudos. Isso resultou em um total de 29.231 artigos 

restantes. 

Primeira leitura dos estudos pré-selecionados 

A partir da seleção dos estudos foi feita a primeira leitura com base no 

título e resumo das referencias selecionadas. Nesta etapa também foram 

excluídos os artigos repetidos e os que não atendiam aos objetivos da revisão. 

O numero de estudos resultantes dessa fase foi de 600. Esta etapa foi 

realizada pelas três pesquisadoras. 

Leitura na integra 

Posteriormente realizou-se a leitura na íntegra dos artigos, com vistas a 

identificar se especificavam informações sobre o uso do conceito, os atributos, 

antecedentes e consequentes do conceito. Isso resultou na amostra final de 55 

estudos selecionados. 

Estes artigos continham os elementos procurados na questão de 

pesquisa da revisão e foram analisados pela pesquisadora sozinha, através de 

uma leitura completa e profunda de todo material, permitindo assim identificar e 

extrair as informações relacionadas aos elementos do conceito e encontrar as 

definições que relacionam aos indicadores do resultado de enfermagem. 

Assim, construíram-se as definições constitutivas e operacionais dos 

indicadores. 

Posteriormente as etapas de avaliação, interpretação e agrupamento do 

conhecimento encontrado nos artigos analisados, os artigos foram lidos e 

explorados conforme as fases preconizadas por Walker e Avant (2011) para a 

análise conceitual. Para isto, cada artigo da amostra final foi analisado em 

busca de informações que refletissem o conceito, seus atributos, os 

antecedentes e consequentes de cada conceito. Cada artigo recebeu um 

código conforme a localização na base de dados e no cruzamento 

correspondente, cada elemento de busca foi identificado e sinalizado no texto. 

A extração de informações dos artigos selecionados foi concretizada pela 

aplicação do instrumento ora elaborado no início das buscas, para cada artigo. 

O instrumento contém informações sobre a identificação da publicação; local 
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de realização do estudo; tipo de periódico científico; aspectos metodológicos, 

conteúdo do estudo e indicadores do Resultado de Enfermagem 

Comportamento para a perda de peso (APÊNDICE B). 

Neste estudo, procedeu-se à análise do conceito de comportamento de 

peso da seguinte forma:  

Para o desenvolvimento da análise de Conceito do resultado de 

enfermagem Comportamento para a perda de peso, cujo foco foi o adolescente 

com obesidade, neste estudo, foi seguido às etapas do modelo proposto por 

Walker e Avant (2011), descritas anteriormente. A seguir, estão descritas como 

cada uma das etapas foi desenvolvida neste estudo.   

Seleção do conceito: O conceito escolhido para análise no presente 

estudo foi Comportamento para a perda de peso, visto a necessidade de 

esclarecer a definição trazida pela taxonomia da NOC e de como 

operacionaliza-lo, assim o aprimoramento deste conceito irá subsidiar a prática 

clínica do enfermeiro que atua no cuidado a adolescentes obesos, qualificando 

a assistência prestada.  

Objetivos da análise conceitual: é esclarecer o conceito Comportamento 

para a perda de peso bem como definir os indicadores desse conceito. 

Ressalta-se ainda que da forma com que ele está apresentado atualmente pela 

NOC este não representa uma definição clara e possível de mensuração para 

avaliar o comportamento do adolescente visto a complexidade dos aspectos 

formadores do resultado.  

Identificação dos possíveis usos do conceito: A partir dos artigos 

identificados na revisão, procedeu-se a categorização das diferentes formas 

para a utilização do termo “comportamento para a perda de peso”. Ressalta-se 

as categorias criadas relacionadas a esse comportamento: 12 artigos na 

categoria de mudanças na postura do adolescente, que resultam em 

diminuição do peso corporal; 25 artigos que abordam o comportamento com 

ações de adequação da dieta e incentivo a atividade física; 8 estudos sobre 

uma mudança comportamental a partir da escolha de métodos de tratamento 

para a perda de peso e 10 estudos reforçam novos comportamentos a partir do 

suporte psicológico e familiar. 

Determinação dos atributos: Os atributos foram determinados pela 

frequência com que cada um foi mencionado nos estudos e posteriormente 
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buscou-se definir os mais frequentes para uma melhor compreensão do 

conceito. Inicialmente foram identificados os termos associados ao conceito, os 

quais apareciam em expressões repetidas nos artigos e relacionavam-se as 

características essenciais para o Comportamento para a perda de peso. As 

expressões encontradas foram categorizadas nos domínios de alimentação, 

atividade física e apoio psicológico. O que resultou nos atributos: modificação 

da dieta; realização da atividade física, controle da ansiedade e suporte 

psicológico e familiar. 

Identificação do caso modelo: foi construído um caso fictício com base 

nos resultados e atributos encontrados nos estudos selecionados, nas 

experiências assistenciais e conhecimento prévio. Optou-se por abordar o 

adolescente que tinha hábitos relacionados a um comportamento de perda de 

peso, focalizando os aspectos nutricionais (tipo de alimento, refeições e hábitos 

alimentares), o incentivo a atividade física (frequência, tipo de atividade, 

intensidade e duração), apoio de profissionais de saúde (destaque para o 

psicólogo) e suporte da família na perda de peso. 

Identificação de casos adicionais: construiu-se o caso contrário ao 

conceito analisado, que para o presente estudo nega os atributos que 

relacionam ao comportamento para a perda de peso, demonstrando o não 

comportamento para a perda de peso, com um adolescente que mantem 

hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, não recebe nenhuma 

orientação e tampouco apoio da família para diminuição do peso desse 

adolescente. 

Identificação de antecedentes e consequências: os antecedentes foram 

selecionados a partir dos termos que precedem a ocorrência do conceito, ou 

seja, são aqueles eventos que levam o indivíduo a um Comportamento para a 

perda de peso. Identificou-se 10 antecedentes, os quais relacionam ao 

adolescente adotar um comportamento para a perda de peso. Os consequentes 

retrataram o resultado desse comportamento, que em sua maioria, favorecem o 

estado de saúde do adolescente, 10 consequentes foram identificados, estes 

apareceram como melhorias na qualidade de vida do adolescente.  

Definição de referenciais empíricos: Os referenciais foram obtidos por 

meio de um instrumento de extração dos dados, contendo todos os indicadores 

do resultado de enfermagem estudado. A partir da identificação do indicador, 
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categorizou-se cada indicador e sua aplicabilidade no Comportamento para a 

perda de peso. Além disso, observou-se de que forma foi mensurado e 

avaliado cada indicador, destacando-se a contribuição desse indicador para o 

adolescente que deseja perder peso. A partir daí construiu-se as definições 

constitutivas e operacionais de cada indicador.  
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5 RESULTADOS  

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS  

 

A Tabela 2 apresenta o consolidado dos estudos incluídos na revisão, a 

partir do ano de publicação do artigo, o idioma publicado e o local de 

desenvolvimento do estudo.  

 

Tabela 2 – Caracterização dos estudos selecionados para amostra final da 

análise. Natal-RN, 2016. 

Fonte: Própria pesquisa.                                                                                                  

De acordo com a Tabela 2, observa-se a diversidade de locais de 

desenvolvimento da pesquisa dos estudos na temática. Entre os 19 diferentes 

países, destacam-se os Estados Unidos da América (EUA) com 25 artigos 

Variáveis Frequência                  % 

Ano de publicação   
2011 – 2016  33        60,0 
2006 – 2010  14        26,0 
2001 – 2005  07        13,0 
1996 – 2000  01         1,0 
Total 55         100 

Idioma              
Inglês 54        98,0 
Português 1         2,0 

Total 55        100 

Local do estudo   
Estados Unidos 25       45,4 
Austrália 7         13 
Canadá 3        5,6 
China 2         3,6 
Chile 2         3,6 
Brasil  2         3,6 
Portugal 2         3,6 
México 1         1,8 
Suiça 1         1,8 
Alemanha 1         1,8 
Irlanda 1         1,8 
Israel 1         1,8 
Irã 1         1,8 
Arábia Saudita 1         1,8 
Espanha 1         1,8 
França 1         1,8 
Taiwan 1         1,8 
Nova Zelândia 1         1,8 
África 1         1,8 
Total 55         100 
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produzidos (45,4%). Ao observar nominalmente os países em que foram 

publicados, percebe-se uma alta concentração de países europeus como: 

Alemanha, Irlanda, Portugal, Suiça, Espanha e França. 

Sobre o idimona das publicações selecionadas, prevaleceram os estudos 

desenvolvidos no idioma Inglês com 54 artigos produzidos (98%) e apenas 1 

artigo no idioma Português (2%). 

Tabela 3. Distribuição dos estudos conforme tipo de revista científica e 

metodologia empregada. Natal, 2016. 

 

Na Tabela 3, pode-se verificar que 92,7% dos trabalhos não foram 

publicados em periódicos específicos da enfermagem, e, sim, em periódicos de 

áreas como a medicina, nutrição, psicologia e educação física. Apenas 4 do 

total de artigos teve sua publicação em periódicos da enfermagem(7,3%). 

Quanto ao método utilizado pelos estudos constituintes da amostra final, 

69% fundamentaram-se em estudos experimentais; 13%, em estudos 

transversais; 11%, em estudos descritivos e 7% em coortes. Sobre o tipo de 

abordagem, a maioria (82%) consistiu em pesquisas quantitativas. 

Destaca-se que quanto ao nível de evidência predominou-se as 

evidencias distribuídas nos níveis II, III e IV que correspondem as cateogrias de 

esaios clínicos e estudos de coorte. 

5.2 ANÁLISE DO CONCEITO COMPORTAMENTO PARA A PERDA DE PESO 

EM ADOLESCENTES 

Variáveis Frequência                  % 

Tipo de revista   
Outras Revistas 51       92,7 
Especialidade em Enfermagem 04        7,3 
Total 55        100 

Metodologia              
Estudo experimental 38       69,0 
Transversal 07       13,0 
Descritivo 06       11,0 

Coorte 04         7,0 

Total 55        100 
Tipo de abordagem   
Quantitativa 45         82 
Qualitativa 10         18 
Total 55         100 
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Conforme os passos preconizados pelo referencial metodológico 

escolhido, a seguir são apresentados os resultados para os elementos do 

conceito escolhido para análise: 

 

5.2.1 Identificação dos usos do conceito 

Destacam-se as principais e diferentes formas de utilização do termo 

‘Comportamento para a perda de peso’: 

Quadro 5: Usos do conceito Comportamento para a perda de peso. 

Natal/RN, 2016. 

DEFINIÇÃO AUTORES/ANO FONTE DE 

PESQUISA 

Modificações na postura do 
adolescente objetivando mudar o 
peso em face da dificuldade de 
socialização e exclusão social. 

(ROSNOV et al, 

2011; BUTTNER; 

NOWAK, 2002) 

CINAHL E PUBMED 

Ações relacionadas à adequação da 
dieta e rotina de exercícios tendo 
em vistas as modificações corporais 
da própria adolescência. 

(MURER et al, 2011)  CINAHL 

Episódios de fome ou jejum 
prolongado devido ao 
desenvolvimento de transtornos 
alimentares 

(HO et al, 2013) PUBMED 

Medidas e práticas seguras para 
perder peso, como o uso de 
medicamentos, suplementos 
dietéticos, laxantes e indução de 
vômitos.  

(BERKOWITZ et al, 

2003; LIECHTY, 

2010) 

CINAHL 

Adesão ao tratamento cirúrgico para 
minimização da obesidade. 

(INGE et al, 2004) CINAHL 

Atividades de apoio psicológico ao 
adolescente e suporte familiar para 
o controle da alimentação. 

(KITZMAN-ULRICH 

et al, 2009) 

CINAHL 

Fonte: Própria Pesquisa. 

5.3.1 Atributos essenciais ou críticos do conceito  

Os Atributos são componentes que definem o conceito, ou seja, 

características que vão determinar a condição do Comportamento para a perda 
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de peso nos adolescentes. Assim, os quatro atributos críticos do 

‘Comportamento para a perda de peso’ por meio da análise conceitual são 

apresentados na tabela abaixo:  

Tabela 4–Atributos do conceito Comportamento para a perda de peso em 
adolescentes. Natal/RN, 2016. 

Fonte: Própria pesquisa. 

5.4.1 Identificação de um caso modelo 

O caso modelo é constituído de um exemplo da utilização do conceito, 

onde se demonstram todos os atributos definidores, ou seja, um caso puro, 

onde a instância do conceito é iminente (WALKER; AVANT, 2011). Esse caso 

envolve a ocorrência do conceito e seus elementos em uma situação clínica em 

que o profissional de enfermagem possa se deparar ao assistir um adolescente 

para o comportamento para a perda de peso.  Para esta etapa este caso fictício 

foi construído: 

 

5.5.1 Identificação de um caso contrário 

O caso contrário é um exemplo de negação ao conceito. Segundo Walker 

e Avant (2011), é um caso para verificar e pensar que, certamente, qualquer 

que seja o conceito, o caso contrário não é exemplo deste,conforme exemplica-

se abaixo: 

Atributos 

Modificação na dieta 

Realização de atividade física  

Controle da ansiedade 

Suporte familiar 

J.A.G, masculino, 13 anos, participa de uma intervenção escolar sobre 

os hábitos alimentares. Ele resolve compartilhar sua vivencia com os demais 

alunos. Refere manter boa alimentação, escolhe sempre frutas, verduras em 

detrimento dos demais tipos de alimentos e aconselha a trazer o lache de 

casa, o qual é preparado pela mãe. Afirma estar dentro do peso 

correspondente a idade. Pratica natação 3 vezes por semana e nas horas 

vagas dedica-se a estudar e brincar com os colegas de rua. Relata Ter bom 

relacionamento na família, a qual acompanha sua alimentação e incentiva a 

prática de exercício físico. 
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5.6.1 Determinação dos antecedentes e consequentes do conceito 

O próximo passo proposto por Walker e Avant (2011) é a identificação 

dos antecedentes e consequentes. Segundo este modelo, os antecedentes são 

eventos ocorridos antes da identificação do fenômeno e contribuem para a sua 

consolidação. Ao contrário, os consequentes são identificados ou mesmo 

previstos quando há a conjunção de fatores de diversas naturezas na presença 

do fenômeno, uma vez desenvolvido e não tratado (WALKER; AVANT, 2011).  

Na tabela 5 encontram-se os antecedentes identificados a partir da busca 

da literatura, ressalta-se que os antedecentes são necessários para a 

ocorrencia do conceito. 

Tabela 5 – Antecedentes do conceito comportamento para a perda de peso 
em adolescentes. Natal/RN, 2016.  

Fonte: Própria pesquisa 

 Os consequentes do conceito estão dispostos na Tabela 6: 

Tabela 6 – Apresentação dos consequentes do conceito comportamento para 
a perda de peso em adolescentes. Natal/RN, 2016. 

Antecedentes 

Consumo de bebidas 

Depressão 

Distúrbios alimentares 

Dieta com menor teor calórico 

Doenças crônicas  

Exclusão social 

Falha na manutenção do tratamento 

Fatores genéticos 

Hipertrigliceridemia 

Hipercolesterolemia 

Consequentes 

Alcance do peso desejável 

F.C.A, 12 anos, sexo feminino, residente da capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

conversou com a enfermeira Unidade Básica de Saúde durante atividade desenvolvida 

em sua escola, relatando dificuldade para a perda de peso, refere estar acima do peso, 

não pratica nenhuma atividade física, atualmente limita-se nas horas vagas a assistir TV 

ou usar a Internet. Relata ainda que a alimentação da escola é rica em produtos 

industrializados e não consegue modificar os hábitos alimentares. Afirma estar 

insatisfeita com seu corpo e isola-se dentro do lar. Ainda refere que os pais não 

conseguem lhe orientar sobre a alimentação e nem estimulam sobre o exercício físico. 

Mas esta disposta a modificar seus habitos de vida e pede ajuda a enfermeira. 
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Fonte: Própria pesquisa 

5.7.1 Identificação das definições constitutivas e operacionais do 

Comportamento para a perda de peso em adolescentes 

A construção das definições de indicadores para o resultado torna-se 

relevante pela possibilidade de oferecer uma ferramenta atual, ampla e 

confiável para a mensuração do Comportamento para a perda de peso e para a 

prevenção do sobrepeso e obesidade em dolescentes. Entre os tipos de 

definição destacam-se as definições constituitvas e operacionais. 

A definição constitutiva oferece uma variável ou conceito com significado 

conotativo (abstrato, compreensivo, teórico), estabelecida por intermédio da 

análise de conceito, derivação de conceito ou síntese de conceito (BURNS; 

GROVE, 1995). 

A definição operacional descreve o item a ser medido e como será 

executada sua mensuração, aumenta a fidedignidade e validade dos dados, 

facilita a reprodução da pesquisa e proporciona ao pesquisador relatar novos 

achados. Por conseguinte, as magnitudes operacionais são as estratificações 

das definições operacionais em níveis graduados de avaliação, medida, 

frequência ou observação. Portanto, a construção das definições constitutivas e 

operacionais e magnitudes do resultado tornam-se indispensável para a 

avaliação do comportamento no adolescente (GRANT; KINNEY, 1991). 

O material utilizado para construção das definições e as respectivas 

definições foram sumarizados a partir dos artigos selecionados na amotra. 

Apresenta-se o quadro demonstrativo para verificar o comportamento para a 

perda de peso em adolescentes, esclarecidos o conceito e formulado as 

respetivas definções para os indicadores do resultado de enfermagem. 

 

Aceitação na sociedade 

Adesão ao tratamento 

Diminuição do peso 

Aumento da autoestima 

Diminuição da pressão arterial 

Diminuição do uso de drogas (álcool) 

Diminuição dos níveis de colesterol 

Redução do percentual de gordura 

Redução do índice de massa corporal 
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Quadro 6- Definições elaboradas no estudo para os indicadores do conceito 

Comportamento para a perda de peso em adolescentes e o grau de 

observação segundo a NOC. Natal-RN, 2016. 

COMPORTAMENTO PARA A PERDA DE PESO 

Definição: condutas do adolescente entre 10 a 19 anos, relacionadas à mudança no padrão 

alimentar acompanhada da realização de atividade física e apoio familiar na perda de peso. 

1- Nunca demonstrado; 2- Raramente demonstrado; 3- Algumas vezes demonstrado; 4-
Frequentemente demonstrado; 5- Consistentemente demonstrado. 

NUMERO 
INDICADOR NA NOC 

DEFINIÇÃO 
CONSTITUTIVA 
ELABORADA 

DEFINIÇÃO 
OPERACIONAL 
ELABORADA 

MAGNITUDE DA 
DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL DA 
NOC 

162701 
OBTÉM 
INFORMAÇÕES 
SOBRE ESTRATÉGIA 
DE PERDA DE PESO 
DE PROFISSIONAL 
DE SAÚDE 

Orientação oferecida 
ao adolescente ou 
aos pais sobre 
adequações de 
hábitos de vida no 
intuito de perder 
peso.  
Os profissionais são: 
nutricionista, medico, 
enfermeiro, educador 
físico e psicólogo. 

Em entrevista   
investigar se foi 
oferecida alguma 
orientação, 
esclarecimento e 
informação acerca 
de mudanças de 
hábitos relacionados 
a formas de perda de 
peso. 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162702 
SELECIONA UMA 
META DE PESO 
SAUDÁVEL 

 Indicação de um 
valor a ser alcançado 
durante o tratamento 
da 
obesidade/sobrepeso 
que mantenha os 
valores dentro da 
relação da idade e o 
peso obtido. 
 

Na anamnese 
questionar se foi 
proposto alguma 
meta de peso ao 
adolescente e que 
critérios foram 
adotados. 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162703 
COMPROMETE-SE 
COM UM PLANO DE 
ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

Estabelece um 
planejamento acerca 
da introdução de 
novos alimentos no 
cardápio, classifica 
os alimentos quanto 
ao tipo de nutriente, e 
restringi alimentos 
com baixo teor 
nutritivo 

Em consulta buscar 
identificar algum 
planejamento 
relacionado a 
alimentação, 
conforme o tipo de 
nutriente selecionado 
e as refeições 
realizadas. 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162704 
SELECIONA 
ALIMENTOS E 
LÍQUIDO 
NUTRITIVOS 

Durante as refeições 
realizadas no 
cotidiano, o 
adolescente opta por 
escolher alimentos 

Realizar histórico 
alimentar do 
adolescente, 
indagando sobre o 
número de refeições, 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 



58  

que tenham valor 
nutritivo para sua 
composição corporal, 
deste modo, descarta 
alimentos que podem 
ser prejudiciais a 
saúde. 

qualidade do 
alimentos e a 
frequência de 
escolha dos 
mesmos. 

162705 
CONTROLA A 
PORÇÃO DE 
ALIMENTOS 

Quantifica o valor do 
alimentos em gramas 
ou atribui pontuação 
aos alimentos 
selecionados. 
Separa-se as 
porções a partir dos 
macronutrientes: 
proteínas, 
carboidratos, lipídios. 

Averiguar conforme 
acontece os 
momentos de 
alimentação se há 
uma preocupação 
em delimitar a 
quantidade de 
alimento a ser 
inserido na dieta 
alimentar.  

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162706 
ESTABELECE A 
ROTINA DE 
EXERCÍCIOS 

Atividades ou 
exercícios planejados 
durante um período: 
dias, meses ou anos. 
Com base na 
intensidade, 
frequência e tipo de 
exercício. Detalha o 
tempo e o guia de 
comer dar 
seguimento as 
atividades propostas. 

Apurar junto ao 
adolescente sobre a 
prática de exercícios 
e examinar as 
respostas dos 
seguintes 
questionamentos: 
Realiza atividade 
física? 
Qual a frequência de 
realização e o tempo 
gasto? 
Qual o tipo e 
intensidade do 
exercício? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162707 
GASTO CALÓRICO 
EXCEDE A 
INGESTÃO 
CALÓRICA. 

A ingestão de 
alimentos traduzidas 
em quantidades de 
calorias deve ser 
metabolizado pelo 
corpo, conforme as 
atividades e 
exercícios propostos, 
evitando assim o 
acumulo de gordura e 
o aumento da 
adiposidade. Desta 
forma a relação entre 
o que é gasto deve 
ser maior do que a 
quantidade de 
calorias consumidas. 

Examinar a rotina 
diária do adolescente 
indagando-o sobre a 
ingestão de calorias 
(tipo de alimento) e 
as atividades 
realizadas durante o 
cotidiano. 
Questiona-se: Você 
realiza alguma 
atividade física ao 
longo do dia? 
O que você inseriu 
hoje no plano 
alimentar? 
O que tem feito para 
perder as calorias 
ingeridas durante o 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
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dia? 

162708 
CONTROLA A 
PREOCUPAÇÃO 
COM OS 
ALIMENTOS. 

Avalia a qualidade 
dos alimentos na 
hora de ingeri-los 
durante as refeições. 

Questiona ao 
adolescente: 
Preocupa-se em 
escolher os 
alimentos? 
Mantém a calma na 
hora de decidir qual 
tipo de alimento é 
melhor? 
Arrepende-se depois 
de ter comido? 
 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162709 
IDENTIFICA 
ESTADOS 
EMOCIONAIS QUE 
AFETAM A 
ALIMENTAÇÃO E A 
INGESTÃO DE 
LÍQUIDOS. 

Busca por fatores 
emocionais que 
alterem os hábitos 
alimentares, como 
por exemplo, 
problemas familiares, 
instabilidade de 
humor, distúrbios 
alimentares, exclusão 
social e baixa 
autoestima. 

Perguntar ao 
adolescente: 
No momento você 
está passando por 
algum problema? 
Este problema 
interfere na vontade 
comer e beber? 
Esta situação 
impede de você 
consumir alimentos e 
líquidos? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162710 
IDENTIFICA 
SITUAÇÕES SOCIAIS 
QUE AFETAM A 
INGESTÃO DE 
ALIMENTOS E 
LÍQUIDOS. 

Avaliar a ocorrência 
de eventos e 
situações que 
afastam ou retraem o 
adolescente do 
convívio social pelo 
diagnóstico de 
sobrepeso e  
obesidade. 

Questionar ao 
adolescente: 
Existe alguma 
situação 
desconfortável 
quando relaciona-se 
com as demais 
pessoas? 
Você sente-se feliz 
convivendo no 
ambiente familiar? 
Na escola qual o tipo 
de relacionamento 
com seus colegas? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162711 
PLANEJA-SE PARA 
SITUAÇÕES QUE 
AFETAM A 
INGESTÃO DE 
ALIMENTOS 

Episódios de 
desestabilização ou 
exposição do 
adolescente frente a 
situação do 
sobrepeso e 
obesidade. 

Perguntar ao 
adolescente: 
Que situações afeta 
a vontade comer? 
Você planeja-se para 
não comprometer 
sua alimentação? 
 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162712 
UTILIZA 
ESTRATÉGIAS DE 

Adequação ou 
mudanças do modo 
de agir do 

Indaga-se ao 
adolescente: 
O que você tem feito 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
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MODIFICAÇÃO DE 
COMPORTAMENTO 

adolescente 
traduzidas como 
meios de lidar com a 
problemática do 
sobrepeso e 
obesidade e 
contribuir para um 
ações de perda de 
peso. 

para modificar seus 
hábitos na tentativa 
de controle do 
sobrepeso e 
obesidade? 
 

162713 
UTILIZA 
AUTOMOTIVAÇÃO 

Utiliza estímulo para 
promover melhor 
alcance de metas e 
objetivos, no caso 
ações que motivam  
o adolescente para o 
comportamento de 
perda de peso. 

Averígua-se o 
adolescente sobre: 
Realiza alguma 
prática para motivar 
o comportamento 
para a perda de 
peso? 
Existe algum fator 
estimulante para 
manter o 
comportamento 
direcionado para a 
perda de peso? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162714 
EVITA ALIMENTOS E 
LÍQUIDOS 
ALTAMENTE 
CALÓRICOS 

Realiza escolha dos 
alimentos e líquidos 
durante as refeições, 
dar preferencia aos 
alimentos saudáveis 
em detrimento dos 
alimentos com alto 
teor de gordura e 
açúcar. 

Questiona-se ao 
adolescente: 
Evita consumir 
bebidas, como 
refrigerantes e sucos 
industrializados? 
Ingere alimentos 
como sanduíches, 
batata frita, doces, 
salgados? 
Avalia a qualidade e 
o teor calórico dos 
alimentos? 
 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162715 
TOMA OITO COPOS 
DE ÁGUA POR DIA 

Os oito copos de 
água correspondem a 
ingesta hídrica diária 
de 1500ml por dia. 

Pergunta-se ao 
adolescente: 
Você costuma tomar 
água durante o dia? 
Quantos copos por 
dia você toma? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162716 
INCLUI VITAMINAS 
NO PLANO DE 
PERDA DE PESO 

A suplementação das 
vitaminas podem ser 
oferecidas por 
complexos 
vitamínicos e 
minerais ou  ainda 
incorporar alimentos 
ricos em vitaminas, 

Você toma algum 
complexo 
vitamínico?  
Se alimentada com 
alimentos ricos em 
vitamina A, D,E ou 
K? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
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destacam-se as 
vitaminas do 
complexo A,D,E e K. 

162717 
UTILIZA INIBIDORES 
DE APETITE 
CONFORME 
PRESCRITO 

Os inibidores de 
apetite são fármacos 
sintetizados para 
atuar no SNC e inibir 
a fome e diminuir os 
casos de ansiedade 
que levam a vontade 
de comer 
descontroladamente. 

Indaga-se ao 
adolescente: 
Você faz uso de 
algum medicamento 
que diminua a 
vontade de comer? 
Esse medicamento é 
prescrito pelo 
médico? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162718 
UTILIZA 
MEDICAMENTOS 
PARA PERDER PESO 
CONFORME 
PRESCRITO 

Os medicamentos 
para perder peso 
atuam no 
aceleramento do 
metabolismo. 

Questionar junto ao 
adolescente? 
Faz uso de algum 
medicamento que 
influencia no 
tratamento da perda 
de peso? 
O medicamento foi 
prescrito pelo 
médico? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162719 
UTILIZA SISTEMA DE 
APOIO PESSOAL 
PARA AUMENTAR A 
PERDA DE PESO 

Desenvolvimento de 
estratégia pessoal, 
envolvendo ações de 
motivação que 
intensificam o desejo 
de perder peso. 

Pergunta-se ao 
adolescente: 
Que situações 
encorajam a perda 
de peso? 
Que tipo de apoio 
contribui para perder 
peso? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162720 
PARTICIPA DE UM 
GRUPO DE APOIO 
DE PERDA DE PESO 

Os grupos de apoio 
são ambientes onde 
discute-se o 
tratamento proposto 
e compartilha-se as 
experiências e 
vivencias 
relacionadas a 
problemática da 
obesidade. Podem 
ser realizados por 
profissionais de 
saúde ou entre os 
adolescentes. 

Aborda-se o 
adolescente e 
pergunta: 
Você participa de 
algum grupo de 
apoio? 
Com que 
frequência? 
Qual a importância 
desse grupo para o 
tratamento? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162721 
CONTROLA 
RECAÍDAS POR 
MEIO DA RETOMADA 
DE ESFORÇOS DE 
PERDA DE PESO 

As recaídas 
acontecem em face 
da dificuldade de 
manter o tratamento, 
visto que necessita-
se de planejamento e 

Interrogar o 
adolescente sobre: 
Como você lida com 
as recaídas durante 
o tratamento? 
Que atitude você 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
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organização para 
continuar nas metas 
relacionadas a perda 
de peso. 

adota para retomar  
as ações de perda 
de peso? 

162722 
MONITORA O PESO 
CORPORAL 

A verificação do peso 
é uma das medidas 
mais importantes no 
acompanhamento da 
perda de peso. 
Realizada em 
balança e anotado o 
valor para dar 
seguimento ao 
tratamento. 

Arguir o adolescente: 
Você tem verificado 
seu peso 
rotineiramente? 
Identificou alguma 
mudança no peso 
corporal? 
 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162723 
MONITORA O ÍNDICE 
DE MASSA 
CORPORAL 

O IMC é um dos 
índices mais 
comumente 
relacionados a 
classificação do 
sobrepeso e 
obesidade. 
Atualmente é 
utilizado como 
parâmetro no 
tratamento e 
enquadra o 
adolescente em uma 
faixa de classificação. 
Seu valor é atribuído 
a partir da relação 
entre o peso e a 
altura. 

Questiona-se: 
Que valor de IMC 
tem sido 
encontrado? 
Houve diminuição 
desse valor? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162724 
UTILIZA DIÁRIO 
PARA MONITORAR 
ALIMENTOS E 
INGESTÃO DE 
LÍQUIDOS  

Os recordatórios são 
os exemplos mais 
aplicáveis a situação 
do adolescente com 
sobrepeso e 
obesidade. Faz-se 
uma retrospectiva do 
tipo de alimentação 
realizada no dia e 
registra-se os 
hábitos. É importante 
parâmetro avaliativo 
da condição 
alimentícia do 
adolescente e da 
modificação dos 
hábitos instituídos. 

Pergunta-se ao 
adolescente: 
Você controla e 
registra o tipo de 
alimentação que está 
adotando? 
Você compara os 
hábitos atuais com 
os do início do 
tratamento? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162725 Os exercícios Questiona-se o (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
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UTILIZA DIÁRIO 
PARA MONITORAR 
EXERCÍCIO AO 
LONGO DO TEMPO  
 

realizados durante o 
tratamento podem 
ser anotados com 
vistas a controlar as 
atividades indicadas 
para cada 
adolescente. Neste 
sentido, constitui 
parâmetro avaliativo 
para 
acompanhamento do 
adolescente em 
verificar o nível de 
atividade física do 
adolescente. 

adolescente: 
Durante a realização 
dos exercício ao 
longo do tratamento 
você tem registrado 
em diário a sua 
prática? 
Você avalia sua 
evolução ao passar 
do tempo? 

162726 
MANTÉM O 
PROGRESSO EM 
DIREÇÃO A META DE 
PESO 

O seguimento do 
tratamento depende 
de vários fatores, 
força de vontade, 
disponibilidade, 
informação, apoio e 
coragem para 
progredir no 
tratamento da 
obesidade e 
sobrepeso. Assim a 
manutenção em 
direção ao objetivo 
de perda de pesa 
aparece como uma 
das limitações mais 
recorrentes nessa 
terapêutica. 

Investiga-se junto ao 
adolescente: 
Existe alguma 
dificuldade para 
continuar o 
tratamento? 
Como você mantém 
a evolução do 
tratamento? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

162727 
UTILIZA PRODUTOS 
DIETÉTICOS 
COMERCIAIS COM 
SEGURANÇA 

Os produtos 
dietéticos são opções 
encontradas no 
mercado os quais 
podem auxiliar no 
tratamento para a 
perda de peso. 
Devem ser 
consumidos 
moderadamente e 
com indicação de u 
profissional de saúde. 
Seu uso  

Questiona-se ao 
adolescente: 
Faz uso de algum 
produto dietético? 
Obteve indicação de 
algum profissional? 
Faz uso por conta 
própria? 
Vê efeito no 
tratamento? 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

Conforme disposto no Quadro 6, os indicadores trazidos na NOC são 

elementos importantíssimos para mensurar o comportamento para a perda de 
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peso do adolescente, salienta-se que durante a leitura dos artigos percebe-se 

que há outros indicadores relacionados a este resultado: a verificação do 

percentual de gordura; o apoio familiar; a realização de exames e a medição da 

circunferência abdominal. 

5.8.1 Identificação da definição do resultado de enfermagem do comportamento 

para a perda de peso em adolescentes 

Como resultado do estudo, a análise conceitual permitiu construir a 

definição para o resultado de enfermagem Comportamento para a perda de 

peso em adolescentes com obesidade a qual resultou em: “condutas do 

adolescente entre 10 a 19 anos, relacionadas à mudança no padrão alimentar 

acompanhada da realização de atividade física e apoio familiar na perda de 

peso”.  
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6 DISCUSSÃO 

 

A definição proposta para o resultado de enfermagem encontrada no 

estudo propõe uma forma mais clara de entendimento do conceito trazido na 

taxonomia da NOC. Cita-se também que este resultado propõe-se a mensurar 

o Comportamento para a perda de peso, com a criação das definições 

constitutivas e operacionais realizadas na pesquisa. 

Neste sentido, o campo da saúde necessita de evidencias científicas para 

que os profissionais de saúde apliquem-nas na prática clínica. Nesta 

perspectiva a análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) 

instrumentaliza o pensar e o avaliar o fenômeno escolhido neste estudo, a 

partir da análise do resultado de enfermagem. A análise conceitual também 

apresenta grande relevância no ensino, pois permite o desenvolvimento de 

futuras pesquisas que alimentam o corpo de conhecimento da área da saúde, 

especialmente o da enfermagem (SQUIRES et al., 2015). 

Assim, para apoiar o enfermeiro, os resultados de enfermagem 

contemplam as expectativas almejadas para o cuidado ao paciente, conduz as 

intervenções a serem implementadas e são reavaliados sobre o alcance do 

objetivo proposto. Viabiliza a padronização da linguagem, solidifica as 

decisões, avaliam a eficiência da enfermagem no campo de atuação e desperta 

inovações na área (OLIVEIRA; CARVALHO; ROSSI, 2015). 

Sobre os resultados dos estudos encontrados na revisão integrativa da 

literatura, identificou-se predominância de estudos com maior força de 

evidencia relacionando assim a relevância desses para ciência da 

enfermagem. (MELNYK et al., 2010).  Ressaltam-se os ensaios clínicos e os 

estudos de coorte selecionados a partir dos critérios de inclusão propostos. 

Neste sentido reforça-se a necessidade dessas pesquisas em termos de 

qualidade e rigor metodológico para subsidiar as evidencias científicas na 

enfermagem em populações específicas, como os adolescentes. 

Sobre este assunto, entende-se o período da adolescência como 

importante para o crescimento e desenvolvimento humano. Neste momento da 

vida, o adolescente depara-se com modificações físicas e psicossociais em um 
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ritmo acelerado. Ressalta-se ser um período de transição para a fase posterior, 

a fase adulta.  Neste cenário podem surgir problemas nutricionais provenientes 

desta fase, os quais são solucionados com adoção de bons hábitos alimentares 

e a promoção de um estilo de vida saudável, o qual deva ser mantido até a 

idade adulta (SALVADOR; KITOKO; GAMBARDELLA, 2014). 

Uma temática relevante na enfermagem são os estudos que relacionam a 

fase da adolescência e o problema da obesidade. No entanto, há grande 

produção direcionada para as taxas de prevalência e as complicações 

advindas desta problemática, porém não encontrou-se nenhum estudo 

abordando a análise conceitual do resultado de enfermagem Comportamento 

para a perda de peso, o qual é de extrema importância para a ampliação 

teórica do assunto e o qual é estabelecido enquanto meta ao cuidado de 

enfermagem. 

As informações encontradas na revisão integrativa reafirmam a 

preocupação com as especificidades que o adolescente apresenta na busca 

por sua identidade, inclusão no mundo e adaptação social e modificação de 

comportamentos (BRÊTAS et al., 2011). Desta forma, os profissionais que 

assistem aos adolescentes devem estar capacitados para lidar com as 

peculiaridades desta população, a qual muitas vezes não busca o serviço de 

saúde pela postura retraída de alguns (RAFAEL, 2004). 

Dessa maneira com vistas a instrumentalizar os profissionais da saúde, 

especialmente os enfermeiros, o estudo foi realizado seguindo as fases 

propostas na literatura trabalhadas pelas autoras Walker e Avant (2011) para 

análise do conceito. Esta identificou as características que envolvem a 

problemática do sobrepeso e obesidade a partir da escolha do Comportamento 

para a perda de peso, os fatores que influenciam este fenômeno e as 

consequências deste problema de saúde. 

Para os resultados da análise de conceito, acredita-se que os estudos 

identificados abordam o conceito Comportamento para a perda de peso, na 

perspectiva social onde as dificuldades de socialização e exclusão social são 

fatores decisivos na mudança do adolescente em buscar um novo 

comportamento frente a obesidade e sobrepeso. Este uso do conceito aparece 

em estudo de revisão revelando o forte papel social na condução dos distúrbios 

nutricionais, pois relacionam com aspectos subjetivos intrínsecos do indivíduo 
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ou próprios de uma coletividade, representados em situações de isolamento 

social e baixa socialização (UZANIAN; VITALLI, 2015). 

Ainda nessa concepção, traduz-se a relevância do suporte familiar no 

comportamento para a perda de peso, revisão realizada sobre as intervenções 

de enfermagem salienta a importância do amparo familiar no tratamento da 

obesidade e sobrepeso, essencialmente por entender que o ambiente familiar é 

preditor do sucesso do adolescente em seu tratamento, como também, na 

busca por mudanças comportamentais as quais envolvem os demais membros 

da família (GONZAGA et al., 2014). 

O conceito analisado foi atribuído também a diversidade de métodos e 

condutas para o controle do sobrepeso e obesidade. Assim como nos artigos 

da amostra final (ROSNOV et al., 2011; KITZMAN-ULRICH et al., 2009; 

MENDES et al., 2014) que trazem este comportamento relacionado a 

mudanças na dieta e na rotina de exercício, verificou-se a constante relação de 

um novo comportamento do adolescente com o intuito de perder peso 

pautando no remodelamento da dieta e incorporação de exercícios físicos na 

rotina dos adolescentes em estudo de intervenção realizado na cidade de São 

Paulo (MONTEIRO et al., 2015).  

Por outro lado, o comportamento para a perda de peso partindo de 

práticas inseguras, como a indução de vômitos e uso de laxantes constituindo 

comportamentos para evitar a obesidade e o sobrepeso (LIOU et al., 2011; 

VIDOT et al., 2016). Estudo de revisão realizado reitera os métodos 

identificados na análise conceitual, são eles: o uso de laxantes, diuréticos, 

enemas e a indução do vômito (GONÇALVES et al., 2013). 

Ainda nesta área, os hábitos alimentares foram destaque na literatura, 

grande parcela dos estudos traz a não adoção de hábitos alimentar saudáveis 

na adolescência e sim maior escolha de alimentos com baixo teor nutritivo. 

Ademais, relacionam-se a estes maus hábitos o uso de bebidas, como 

refrigerantes e álcool. Todos estes alimentos e líquidos são vistos 

cotidianamente no cardápio do adolescente como mostra pesquisa concebida 

no Irã que trata da escolha de alimentos como lanches salgados, doces, 

bebidas açucaradas e fast food (PAYAB et al., 2015). 

Outra problemática relacionada ao sobrepeso e obesidade são os 

transtornos alimentares e a percepção da imagem corporal que o adolescente 
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tem de si. Estudos contemplados na análise de conceito (YANG et al., 2014; 

WONG et al., 2012; FAN; JIN, 2015) mostraram fortemente essa associação 

para um comportamento para a perda de peso. Desta forma, estudo realizado 

em Brasília com adolescentes investigou os aspectos relacionados aos hábitos 

alimentares e detectaram sinais de alguns transtornos, hábitos insalubres para 

perder peso e até mesmo percepção errada da composição corporal desse 

adolescente neste aspecto ratificam esses antecedentes do conceito 

(ALMEIDA, 2014). 

Um fato relevante para o que está sendo trabalhado e foi evidenciado 

enquanto antecedente do conceito analisado, são as doenças crônicas. A 

prevalência da obesidade tem sido relacionada a variadas comorbidades, com 

destaque para as doenças cardiovasculares. Além da diabetes mellitus tipo 2, a 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e a ocorrência de eventos como o 

infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral (POETA et al., 

2013). 

Posteriormente a identificação dos antecedentes, os consequentes foram 

traçados. Visualizou-se 10 consequentes presentes nos estudos que formaram 

a amostra final. Vale destacar que a problemática da obesidade e a 

incorporação de mudanças comportamentais do adolescente trazem benefícios 

a sua saúde quando realizados de forma saudável, quando esta perda de peso 

é feita de qualquer modo pode resultar em consequências drásticas conforme 

discutirá logo em seguida. 

Um dos resultados mais comuns conforme é instaurado o tratamento da 

obesidade e do sobrepeso são as reduções do peso corporal, do IMC, do 

percentual de gorduras, estas consequências foram vistas nos estudos 

captados para a análise conceitual e responde positividade as intervenções 

realizadas para o controle do peso. Nesta mesma premissa estudo realizado a 

partir de um programa multiprofissional de tratamento da obesidade evidenciou 

redução dos escores de compulsão alimentar em adolescentes, permitiu 

melhoras sobre o peso, IMC, gordura corporal (JUNIOR et al., 2016). 

Resultado de estudo realizado a partir de intervenção com adolescentes 

obesos a partir de retrata que o tratamento da obesidade pode ser influenciado 

por questões psicológicas e realça ainda o suporte familiar, consequente 

também identificado na busca deste estudo, enquanto elo essencial para 
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contribuir no tratamento, sendo assim, após as atividades realizadas notou-se 

maior autoestima do adolescente, aceitação deste na sociedade e incentivou 

os adolescentes a desenvolverem habilidades para lidar com a problemática do 

sobrepeso e obesidade (SAPIENZA; SCHOEN; FISBERG, 2014). 

Referente a perda de peso propriamente dita, a literatura aborda que este 

tratamento ao adolescente com sobrepeso e obesidade, resulta em em cum 

consequente de preocupação com esta população, o desenvolvimento dos 

transtornos alimentares, este achado foi igualmente encontrado na análise 

conceitual feita nesse estudo. Destaca-se que fatores como a aparência física, 

percepção do peso corporal e ansiedade sofrida pelo posicionamento dos pais, 

amigos e mídia em reduzir o peso corporal pode predispor a estas 

complicações de saúde (FONTES et al., 2015). 

Ainda na perspectiva do manejo com o adolescente com sobrepeso e 

obesidade, identificou-se complicações relacionadas ao tratamento cirúrgico, 

ressalta-se que esta modalidade é indicada em casos de obesidade severa e 

destina-se a fins corretivos e profiláticos dos danos da obesidade enquanto 

forte preditor para a ocorrência de doenças. As complicações ao longo prazo 

estão associadas à síndrome de Dumping, estenose estomacal, úlceras, 

rompimento do grampo e hérnias internas. O procedimento do bypass gástrico 

têm deficiências em níveis de ferro, folato, vitaminas do complexo B, 

principalmente B12, cálcio, vitamina D, vitamina A e zinco, portanto anemias e 

osteoporose são complicações comuns nessa técnica (RAVELLI et al., 2007; 

SANTOS; LIMA; SOUZA et al., 2014). 

Outra questão envolvida na gênese do comportamento para a perda de 

peso relaciona-se ao consumo de medicamentos, como predominância 

identificada nesta análise, estudo desenvolvido com adolescentes traz uma 

frequência identificada para o consumo de medicamentos (ou fórmulas) para 

perda de peso (5,7%). Entretanto, uma maior frequência foi identificada entre 

os meninos (6,6%) do que entre as meninas (4,9%) (p < 0,05) (CLARO; 

SANTOS; CAMPOS, 2014).  

Efeito positivo do comportamento para a perda de peso relaciona-se as 

situações de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Com as mudanças de 

comportamento evidencia-se uma diminuição no nível de colesterol total, LDL-

colesterol, triglicérides, insulina, leptina e PCR no momento em que usaram a 
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sibutramina. Quanto aos efeitos colaterais mais temidos, aumento da 

frequência cardíaca e da pressão arterial aconteceu em conformidade aos 

achados dispostos na análise, esses são geralmente compensados pela perda 

de peso e redução do IMC e tem boa condução em adolescentes (FRANCO, 

COMINNATO; DAMIANE, 2014). 

Sabe-se que os resultados de enfermagem tem em sua estrutura os 

indicadores, estes são inseridos com a finalidade de mensurar aspectos 

relevantes para as intervenções de enfermagem propostas, neste sentido, 

discute-se estes conforme as definições encontradas e elaboradas. 

Sobre o indicador ‘obtém informações sobre estratégias de perda de peso 

de profissional de saúde’ encontrou-se a colaboração de uma equipe 

multiprofissional ao assistir o adolescente com sobrepeso e obesidade. (INGE 

et al., 2016; CARNIER et al., 2010; WONG et al; 2012). Destaca-se nessa 

equipe a presença de membros como enfermeiro, médico, fisioterapeuta, 

nutricionista, educador físico e psicólogo conforme o estudo de Sabia, Santos e 

Riberio identificado na revisão integrativa (2004).  

No que concerne aos indicadores ‘seleciona uma meta de peso saudável’ 

e ‘compromete-se com um plano de alimentação saudável’ os estudos 

reforçaram a necessidade de selecionar uma meta para alcance de um peso 

saudável a partir do estabelecimento de um plano de alimentação. Esta meta 

relaciona-se a manutenção de um estado de saúde e controla a alimentação do 

adolescente eximindo o adolescente de um comportamento de risco tendo em 

vista a gravidade da obesidade enquanto fator de risco para o desenvolvimento 

de doenças (MACDONELL et al., 2010; NOWAK, 1998). 

Referente aos indicadores ‘seleciona alimentos e líquidos nutritivos’ e 

‘controla a porção dos alimentos’ nota-se a ocorrência de ambos 

conjuntamente nas pesquisas, a partir da seleção do tipo de alimento que o 

adolescente escolhe com fins nutritivos, há um controle rigoroso da porção e 

dos grupos de alimentos que constituem a ingestão diária de nutrientes 

(ROSNOV et al., 2011; NOWAK; BUTTNER, 2002; SAVOYE et al., 2005). 

Um indicador importantíssimo é ‘estabelece a rotina de exercícios’ 

identificados na maioria dos estudos, como primordial para perda e 

manutenção do peso (INGE et al., 2004; SABIA; SANTOS; RIBEIRO, 2004; 

O’MALLEY et al., 2014). Acredita-se que uma rotina de exercícios diminui os 
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males causados pelo sedentarismo e resulta em maior qualidade de vida ao 

adolescente. Esta rotina de exercícios pode ser registrada pelo adolescente 

conforme trata o indicador ‘utiliza diário para monitorar exercício ao longo do 

tempo’ 

Sobre os indicadores ‘gasto calórico excede a ingestão calórica’ e 

‘controla a preocupação com os alimentos’, as referencias encontradas 

trabalham na ótica de equilibrar o que é consumido e aquele que é gasto, fator 

essencial nesse processo é prática regular de exercício físico. Relacionado ao 

entendimento dos tipos de alimentos, o adolescente com aceitação e 

informações sobre os alimentos e sua influencia na saúde, este passa a ter 

maior atenção no que está inserindo em seu cardápio alimentar (STAIANO; 

ABRAHAM; CALVERT, 2013; PARKS et al., 2012). 

No domínio emocional e social da problemática da obesidade na 

adolescência, os indicadores identificam estados emocionais que afetam a 

ingestão de alimentos e líquidos e identifica situações sociais que afetam a 

alimentação e ingestão de líquidos’, são especialmente importantes, pois 

traduzem condições que influenciam ou exacerbam os hábitos alimentares do 

adolescente podendo resultar em distúrbios nutricionais. Relacionam-se a 

estes fatores o indicador ‘planeja-se para situações que afetam a ingestão de 

alimentos’ que conta com a necessidade do adolescente ter maturidade para 

planejar meios de manter a ingestão de alimentos sem prejuízo ao tratamento 

proposto (HO et al., 2013; ABRAHAM et al., 2015). 

Aspecto relevante para a obesidade esta apresentado no indicador ‘utiliza 

estratégias de modificação de comportamento’, este apareceu nos artigos 

abordando as inúmeras formas de mudanças no comportamento para atingir o 

objetivo de perder e manter o peso desse adolescente, assim ressalta-se que 

as mudanças na dieta, exercícios físicos e nos aspectos emocionais são as 

mais comumente relacionadas ao controle da obesidade.  

 Neste sentido, destaca-se o auto monitoramento do adolescente em seu 

tratamento aliado a esta circunstancia o indicador ‘utiliza automotivação’ 

aparece como meios de motivar o adolescente em benefício próprio traduzidas 

nas ações de incentivo a continuidade do tratamento (GOMES GONÇALVES, 

COSTA; 2011). 
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Ainda sobre o tratamento e as ações de perda de peso, dois indicadores 

relacionaram-se, o ‘evita alimentos e líquidos altamente calóricos’ e ‘toma oito 

copos de água por dia’. O primeiro identifica-se a avaliação do tipo de alimento 

e líquido que deve ser evitado durante a perda de peso, neste sentido, a água 

constitui líquido importante e sem restrição para ser consumida, o indicador 

aborda o quantitativo de ‘oito copos’, no entanto, os estudos trazem somente a 

importância do seu uso que devem ser consumidos diariamente (BIANCHINI et 

al., 2014; JELALIAN et al., 2008). 

Um micronutriente vital nesta perda de peso são as vitaminas, estas 

conforme a NOC indicada deve ser incluída no plano de perda de peso e 

incorporada por meio da escolha dos alimentos (NOWAK; BUTTNER, 2002). 

Grande parcela dos estudos abordou dois indicadores da NOC ‘utiliza 

inibidores de apetite conforme prescrito’ e ‘utiliza medicamentos para perder 

peso conforme prescrito’, o uso de inibidores e medicamentos apareceram pois 

alguns adolescente desenvolvem o sobrepeso e a obesidade devido a 

problemas de ansiedade e descontrolam sua alimentação, assim optam por um 

tratamento a base de medicamentos inibidores de apetite e de perda de peso 

como coadjuvantes no tratamento (CHANOINE et al., 2005; BERKOWITZ et al., 

2006). 

Além do uso de medicamentos, relaciona-se ainda que em todas as 

intervenções encontradas em estudo, discute-se o papel familiar no apoio ao 

adolescente, no cotidiano ou ainda em grupo de apoio para controlar as 

recaídas ao longo do tratamento, sendo assim os indicadores ‘utiliza sistema 

de apoio pessoal para aumentar a perda de peso’ e ‘participa de um grupo de 

apoio de perda de peso controla recaídas por meio da retomada de esforços de 

perda de peso’ relacionam-se intrinsecamente (UTTER et al., 2012; 

GOURLAN; SARRAZIN; TROUILLOUD, 2013). 

Por fim, os indicadores ‘monitora o peso corporal e ‘monitora o índice de 

massa corporal’ são abordados nas pesquisas selecionadas, a verificação do 

peso e a estimativa do IMC aparecem como fundamentos relacionados ao 

diagnóstico, prevenção e tratamento da obesidade, além de constituir-se um 

marcador da perda de peso (OLIVARES et al., 2016; MOLERES et al., 2014; 

DORDEVIC et al., 2015). 
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Diante do exposto e das informações encontradas na busca da literatura 

que permitiram realizar a análise conceitual, ressalta-se a aplicabilidade da 

teoria de Pender a partir dos fatores envolvidos no contexto da obesidade, 

como a influencia dos fatores biológicos, psicológicos e socioculturais que 

cercam o adolescente com obesidade. A partir do entendimento e identificação 

dos fatores que envolvem a problemática da obesidade, o enfermeiro 

estabelece um plano de ação para minimizar as consequências deste 

fenômeno. 

Este problema é minimizado com a modificação de comportamento e 

incentivo a hábitos saudáveis, os quais correspondem aos indicadores do 

referido resultado trabalhado. Pender reitera em sua teoria os aspectos que 

condicionam e determinam a situação de saúde do adolescente, assim vê-se a 

necessidade de incorporar os pressupostos dessas teorias nas políticas 

públicas de promoção a saúde, em específico a prática do enfermeiro que 

dispõe de um resultado próprio para ser implementado na sua assistência. 

Assim, o papel da enfermagem na problemática da obesidade na 

adolescência, com vistas a sua prevenção e controle deve-se ser 

operacionalizado por meio da mensuração do Comportamento para a perda de 

peso.  Para tanto, os indicadores são elementos destinados a esta finalidade. 
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7 CONCLUSÃO 

      

Conclui-se que a definição do conceito Comportamento de perda de peso 

elaborada neste estudo e a operacionalização dos indicadores propostos pela 

NOC para esse resultado permitem a construção de uma abordagem para 

medição do conceito.  

Referente aos objetivos que se propunha o estudo, 55 artigos 

contemplaram os questionamentos de pesquisa e atenderam aos critérios de 

inclusão dispostos. Nota-se grande prevalência de estudos desenvolvidos nos 

últimos 5 anos demonstrando ser um fenômeno atual a problemática do 

sobrepeso e obesidade em adolescentes. Os estudos em sua maioria foram 

publicados no idioma inglês e representaram boas evidencias científicas para 

serem adotados enquanto fonte de pesquisa. 

No que concerne à análise de conceito, identificou-se uma definição para 

o resultado de enfermagem: condutas do adolescente entre 10 a 19 anos, 

relacionadas à mudança no padrão alimentar acompanhada da realização de 

atividade física e apoio familiar na perda de peso. Ademais quatro atributos 

foram encontrados, 10 antecedentes e 10 consequentes para o conceito. 

Construiu-se a base para a mensuração do Comportamento para a perda de 

peso por meio das definições constitutivas e operacionais dos indicadores do 

resultado. 

Os antecedentes foram: adesão ao tratamento; consumo de bebidas; 

depressão; distúrbios alimentares, dieta com menor teor calórico; doenças 

crônicas; exclusão social; falha na manutenção do tratamento; fatores 

genéticos hipertrigliceridemia; hipercolesterolemia. Os consequentes: alcance 

do peso desejável; aceitação na sociedade; adesão ao tratamento; diminuição 

do peso; aumento da autoestima; diminuição da pressão arterial; diminuição do 

uso de drogas (álcool); diminuição dos níveis de colesterol; redução do 

percentual de gordura e redução do índice de massa corporal. 

Destaca a SAE e seus sistemas de classificação, pois possibilitam que o 

enfermeiro possa executar o cuidado em suas diversas perspectivas com 

subsídio das taxonomias de enfermagem. As taxonomias norteiam e indicam 

condutas para a prevenção e controle da obesidade em adolescentes. Com 
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base nos conhecimentos identificados o enfermeiro pode desenvolver 

tecnologias para auxiliar no cuidado prestado a esta clientela. 

Considera-se relevante o uso da teoria de Nola Pender voltado aos 

adolescentes em situação de obesidade, tendo em vista que a obesidade é 

encarada como problemática frequente nas estatísticas de saúde e necessitam 

de ações de promoção a saúde pautadas em mudanças de comportamento 

nos domínios trabalhados por Pender. Reitera-se ainda o uso das teorias de 

enfermagem na prática do enfermeiro que assiste a população direcionando o 

raciocínio clínico pautado no conhecimento científico. 

Verifica-se a importância do estudo na incorporação e atualização do 

conhecimento de enfermagem, pois trata-se de um estudo conceitual com um 

referencial teórico, o qual permitiu aprofundar um pouco mais na temática da 

obesidade e propor melhorias para o dia-a-dia do enfermeiro que assiste esta 

clientela. 

Ressalta-se a continuidade do estudo dessa temática, e salienta-se que 

este constitui a primeira etapa dentro do processo de validação, portanto 

recomenda-se o seguimento com as etapas posteriores de validação do 

conteúdo e validação clínica, bem como a possível construção do instrumento 

para medir o Comportamento para a perda de peso em adolescentes. 

Considera-se uma limitação do estudo a busca de informação 

essencialmente em bases de dados, uma opção a ser considerada seria 

adentrar no banco de teses e dissertações das instituições, nesta pesquisa 

adotou-se somente algumas bases de dados. 
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APÊNDICE  A: Protocolo da revisão integrativa.  

PROTOCOLO DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Tema: Analise do conceito Comportamento para a perda de peso em 
adolescentes. 

1) Objetivo: Identificar o conhecimento produzido na literatura acerca dos 
atributos, antecedentes e consequentes do conceito Comportamento para a 
perda de peso em adolescentes. 

2) Questões norteadoras 
● Qual a definição do Comportamento para a perda de peso em 

adolescentes? 

3) Estratégias para a busca dos artigos 

3.1 Base de dados 

● Base de dados 01: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature). 

● Base de dados 02: SCOPUS. 
● Base de dados 03: PUBMED (National Library of Medicine and 

Nattional Institutes of Health). 
● Base de dados 04: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) 
● Base de dados 05: Web of Science. 
● Base de dados 06: Science Direct. 

3.2 Descritores (DeCS/ MeSH) 

 Behavior, Obesity, Adolescent, Nursing e Weight loss. 

3.3 Cruzamentos 

• Cruzamento 01: Behavior AND weight loss AND obesity  
• Cruzamento 02:  Behavior AND weight loss AND adolescent 
• Cruzamento 03: Behavior and weight loss and nursing 
• Cruzamento 04: Weight loss AND adolescent AND obesity 
• Cruzamento 05: Weight loss AND adolescent AND nursing 
• Cruzamento 06: Weight loss AND Adolescent 

4) Seleção dos estudos: leitura flutuante. 

4.1 Critérios de inclusão: 
● Artigos completos disponíveis nas bases de dados selecionadas; 
● Artigos disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol; 
● Estudos que abordem o conceito no desenvolvimento a ser analisado. 
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4.2 Critérios de exclusão: 
● Editoriais; 
● Cartas ao editor; 
● Resumos; 
● Revisões 
● Opinião de especialistas. 

4.3 Teste de relevância 

Código do artigo (   ) Resposta 

1. Questões norteadoras: 

1.1 Quais são os atributos do conceito em adolescentes?  

1.2 Quais são os antecedentes e consequentes do conceito 
em adolescentes? 

 

1.3 Quais são as definições constitutivas e operacionais dos 
indicadores do resultado de enfermagem em adolescentes? 

 

2. Critério de inclusão: 

2.1 Artigos completos disponíveis nas bases de dados 
selecionadas; 

 

2.2 Artigos disponíveis nos idiomas português, inglês ou 
espanhol; 

 

3. Critérios de exclusão: 

3.1 Editoriais;  

3.2 Revisões;   

3.3 Cartas ao editor;  

3.4 Resumos;  

3.5 Opinião de especialistas.  
 

5) Avaliação dos estudos inclusos 
● Leitura densa dos estudos selecionados, com vistas a selecionar os 

dados a serem extraídos dos estudos. 

6) Estratégia para a extração de dados dos estudos 
● Instrumento com dados sobre a caracterização do estudo e dados 

sobre os atributos, antecedentes e consequentes, definições 
constitutivas e operacionais dos indicadores do resultado de 
enfermagem, contidos em cada artigo (APÊNDICE B). 

7) Estratégia para a análise/interpretação e síntese dos dados 
● Análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011). 
● Construção de quadro sinóptico com a síntese da caracterização dos 

estudos selecionados; 
● Construção de quadro sinóptico com a síntese dos itens: definição do 

conceito, os antecedentes e consequentes extraídos da literatura 
(APÊNDICE B).  
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APÊNDICE B: Instrumento para coleta de dados dos artigos.   

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS DOS ARTIGOS.   
 

Código do artigo: 

1. REFERÊNCIA:  

 

Local de publicação:  

Ano de publicação:  

Idioma da publicação: 

Nível de evidência:  

Faixa etária dos envolvidos:  

2. OBJETIVOS PROPOSTOS:  
 

 

3. MÉTODO:  

 

4. CARACTERÍSTICAS QUANTO AO NÍVEL DE EVIDÊNCIA:  

 

5. ATRIBUTOS: 

 

6. ANTECEDENTES: 

  

7. CONSEQUENTES: 

 

8. INDICADORES DEFINIÇÃO ENCONTRADA 

OBTÉM INFORMAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS 
DE PERDA DE PESO DE PROFISSIONAL DE 
SAÚDE 
 

 

SELECIONA UMA META DE PESO SAUDÁVEL 
 

 

COMPROMETE-SE COM UM PLANO DE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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SELECIONA ALIMENTOS E LÍQUIDOS 
NUTRITIVOS 
 

 

CONTROLA A PORÇÃO DOS ALIMENTOS 
 

 

ESTABELECE A ROTINA DE EXERCÍCIOS  

GASTO CALÓRICO EXCEDE A INGESTÃO 
CALÓRICA 
 

 

CONTROLA A PREOCUPAÇÃO COM OS 
ALIMENTOS 
 

 

IDENTIFICA ESTADOS EMOCIONAIS QUE 
AFETAM A INGESTÃO DE ALIMENTOS E 
LÍQUIDOS 
 

 

IDENTIFICA SITUAÇÕES SOCIAIS QUE AFETAM 
A ALIMENTAÇÃO E INGESTÃO DE LÍQUIDOS 
 

 

PLANEJA-SE PARA SITUAÇÕES QUE AFETAM 
A INGESTÃO DE ALIMENTOS 
 

 

UTILIZA ESTRATÉGIAS DE MODIFICAÇÃO DE 
COMPORTAMENTO 
 

 

UTILIZA AUTOMOTIVAÇÃO 
 

 

EVITA ALIMENTOS E LIQUIDOS ALTAMENTE 
CALÓRICOS 
 

 

TOMA OITO COPOS DE ÁGUA POR DIA 
 

 

INCLUI VITAMINAS NO PLANO DE PERDA DE 
PESO 
 

 

UTILIZA INIBIDORES DE APETITE CONFORME 
PRESCRITO 
 

 

UTILIZA MEDICAMENTOS PARA PERDER PESO 
CONFORME PRESCRITO 
 

 

UTILIZA SISTEMA DE APOIO PESSOAL PARA 
AUMENTAR A PERDA DE PESO 
 

 

PARTICIPA DE UM GRUPO DE APOIO DE 
PERDA DE PESO 
 

 

CONTROLA RECAÍDAS POR MEIO DA 
RETOMADA DE ESFORÇOS DE PERDA DE 
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PESO 
  

MONITORA O PESO CORPORAL 
 

 

MONITORA O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 
 

 

UTILIZA DIÁRIO PARA MONITORAR EXERCÍCIO 
AO LONGO DO TEMPO 
 

 

MANTÉM O PROGRESSO EM DIREÇÃO A META 
DE PESO 
 

 

UTILIZA PRODUTOS DIETÉTICOS COMERCIAIS 
COM SEGURANÇA 
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APÊNDICE C: APRESENTAÇÃO DOS CRUZAMENTOS E SELEÇÃO DOS 
ARTIGOS ENCONTRADOS NAS BUSCAS REALIZADAS. 

CINAHL  

 

 

1061 
• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

1056 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

624 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

46 
• Selecionados para primeira leitura 

21 
• Selecionados para leitura na íntegra 

18 
• Selecionados para a amostra final 

163 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

163 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

120 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

10 
• Selecionados para primeira leitura 

      7 
• Selecionados para leitura completa 

3 
• Selecionados para amostra final 
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120 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

117 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

58 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

15 
• Selecionados na primeira leitura 

4 
• Selecionados para leitura completa 

2 
• Selecionados para a amostra final 
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272 

• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

272 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

177 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

17 
• Selecionados para primeira leitura 

14 
• Selecionados para leitura na íntegra 

7 
• Selecionados para amostra final 

18 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

18 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

11 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

5 
• Selecionados para primeira leitura 

1 
• Selecionados para a leitura na íntegra 

1 
• Selecionados para amostra final 

495 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

493 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

328 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

42 
• Selecionados para primeira leitura 

26 
• Selecionados para leitura na íntegra 

6 
• Selecionados para amostra final 
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LILACS 

17 

• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

0 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

0 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

0 
• Selecionados para primeira leitura 

0 
• Selecionados para amostra final 

7 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

7 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

7 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

2 
• Selecionados para primeira leitura 

0 
• Selecionados para amostra final 

0 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

0 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

0 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

0 
• Selecionados na primeira leitura 

0 
• Selecionados para amostra final 
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63 

• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

63 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

63 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

5 
• Selecionados para primeira leitura 

2 
• Selecionados para amostra final 

1 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

1 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

1 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

0 
• Selecionados para primeira leitura 

0 
• Selecionados para amostra final 

96 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

96 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

96 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

4 
• Selecionados para primeira leitura 

0 
• Selecionados para amostra final 
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SCOPUS 

54,181 

• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

53,452 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

38,024 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

6,393 
• Selecionados para primeira leitura 

162 
• Selecionados para leitura na íntegra 

4 
• Selecionados para amostra final 

35,122 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

34,664 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

23,512 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

10,301 
• Selecionados para primeira leitura 

63 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

16,024 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

15,717 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

10,841 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

1,388 
• Selecionados na primeira leitura 

25 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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42,905 
• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

41,887 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

12,499 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

2,121 
• Selecionados para primeira leitura 

18 
• Selecionados para leitura completa 

0 
• Selecionados para amostra final 

9,836 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

9,759 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

8,416 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

1,853 
• Selecionados para primeira leitura 

29 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

71,843 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

68,540 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

25,601 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

2,640 
• Selecionados para primeira leitura 

35 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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PUBMED 

6,682 

• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

2203 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

1935 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

190 
• Selecionados para primeira leitura 

23 
• Selecionados para leitura na íntegra 

3 
• Selecionados para amostra final 

220 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

147 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

143 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

75 
• Selecionados para primeira leitura 

16 
•Selecionados para leitura na íntegra 

3 
• Selecionados para amostra final 

824 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

172 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

168 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

24 
• Selecionados na primeira leitura 

9 
• Selecionados para leitura na íntegra 

1 
• Selecionados para amostra final 
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3865 

• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

1043 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

1012 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

352 
• Selecionados para primeira leitura 

8 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

223 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

198 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

45 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

45 
• Selecionados para primeira leitura 

8 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

9987 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

2240 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

2134 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

524 
• Selecionados para primeira leitura 

15 
•Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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WEB OF 
SCIENCE 

3351 

 

• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

2856 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

2793 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

323 
• Selecionados para primeira leitura 

6 
•Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

985 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

883 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

452 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

77 
• Selecionados para primeira leitura 

3 
•Selecionados para leitura na íntegra 

2 
• Selecionados para amostra final 

173 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

152 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

148 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

10 
• Selecionados na primeira leitura 

0 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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1865 

• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

1659 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

1617 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

154 
• Selecionados para primeira leitura 

2 
• Selecionados para leitura na íntegra 

1 
• Selecionados para amostra final 

40 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

35 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

28 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

5 
• Selecionados para primeira leitura 

0 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

3551 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

3041 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

2908 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

152 
• Selecionados para primeira leitura 

4 
•Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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SCIENCE 
DIRECT 

32,657 

• 1ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND obesity 

27,464 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

9,373 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

295 
• Selecionados para primeira leitura 

16 
•Selecionados para leitura na íntegra 

1 
• Selecionados para amostra final 

25,396 
• 2 ºCruzamento: Behavior AND weight loss AND adolescent 

21,940 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

3,341 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

930 
• Selecionados para primeira leitura 

26 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

29,400 
• 3ºCruzamento: Behavior and weight loss and nursing 

23,670 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

592 
• Critérios de Inclusão: Texto completo e disponível 

64 
• Selecionados na primeira leitura 

33 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 
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15,187 
• 4ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND obesity 

12,596 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

432 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

115 
• Selecionados para primeira leitura 

20 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

10,416 
• 5ºCruzamento: Weight loss AND adolescent AND nursing 

8,533 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

335 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

41 
• Selecionados para primeira leitura 

4 
• Selecionados para leitura na íntegra 

0 
• Selecionados para amostra final 

48,669 
• 6ºCruzamento: Weight loss AND Adolescent 

40,352 
• Critérios de Inclusão: Idioma- Português, Espanhol e Inglês 

3,941 
• Critérios de Inclusão: texto completo e disponível 

1102 
• Selecionados para primeira leitura 

32 
• Selecionados para leitura na íntegra 

1 
• Selecionados para amostra final 


